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Компанія «ВЕНТАРОК» спеціалізується на виробництві вентильованих фасадів.
Ключовою метою нашої компанії являється енергозбереження.

Використовуючи вентильовану фасадну систему VENTAROCK Ви споживаєте менше енергії шляхом зменшення використання 
енергетичних ресурсів. За рахунок конструкції системи в літній період помешкання нагрівається повільніше, а  у зимовий 
період утримує тепло.
Ми працюємо над універсальністю, щоб наш фасад могли використовувати в усіх регіонах України та будь-якому куточку світу. 
Це може бути утеплення фасаду або просто його облицювання, на спорудах різної висоти та типу призначення. 

Компанія «ВЕНТАРОК» створює якісний фасад.
Ми прагнемо бути кращими, тому постійно проводимо випробування нашої системи.  
Тепер ми знаємо, що можемо бути представленні в любому регіоні, адже наша система витримає будь-які вітрові 
навантаження та навіть землетрус.
Різноманітна кольорова гамма може вписатись в будь-який ландшафт та місто.  
Конструкція нашої фасадної системи дозволяє створювати дизайни різної складності.

VENTAROCK — фасад з характером.

The «VENTAROCK» company specializes in the production of ventilated facades.
The key goal of our company is energy saving.

When you use the VENTAROCK ventilated facade system, you consume less energy by reducing the use of energy resources.  
Owing to the design of the system, the house warms up more slowly in summer period while in winter it retains heat.
We are working on universality, so that our facade can be used not only in all regions of Ukraine but also in every 
corner of the Earth. This can be insulation of the facade or simply its cladding on buildings of different height 
and type of purpose .

The «VENTAROCK» company creates high-quality facades.
We strive to be the best, which is why, we constantly test our system.  
Now we know that we can be presented in any region, because our system can 
withstand any wind loads and even an earthquake.
A varied colour palette may be suitable for any landscape and city.  
The design of our facade system allows you to create designs 
of various complexity.

VENTAROCK is facade with character.
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VENTAROCK —  
ФАСАД З ХАРАКТЕРОМ
Вентильована фасадна система VENTAROCK — 
це система, що складається з облицювального 
матеріалу, металевої підсистеми та теплоізоляції. 
Облицювальний матеріал монтується таким чи-
ном, щоб між ним та шаром теплоізоляції утво-
рювався повітряний канал. Під дією природної 
тяги в каналі утворюється повітряний потік, ко-
трий вільно циркулює, за рахунок чого прибира-
ється конденсат та волога з конструкції

Облицювальний матеріал (фасадний камінь) ви-
конує декоративну та захисну функції, захища-
ючи утеплювач, підсистему та стіну споруди від 
пошкоджень та атмосферних впливів.

+Ventilated facade system VENTAROCK is a system 
consisting of cladding material, metal subsystem 
and thermal insulation.
Cladding material is mounted in such a way that 
an air channel can be formed between it and 
the thermal insulation layer. Under the influence 
of natural draught, an air flow is formed in the 
channel, which circulates freely, and in such a way 
condensate and moisture are removed from the 
structure.

Cladding material (facade stone) performs 
decorative and protective functions, protecting the 
insulation, subsystem and wall of the building from 
damage and atmospheric influences.
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VENTAROCK встановлює та до-
тримується високих стандартів 
захисту навколишнього середо-
вища.

VENTAROCK combines in itself 
functionality and aesthetics, sets 
and adheres to high standards of 
environmental protection.

Функціональність, естетика та автентичність — це  складові  
 завдяки яким фасади VENTAROCK набувають нового значення.

Будівництво та технології
При виробництві фасадів VENTAROCK використовують екологічну,  
природну сировину.  Як результат, природні, а отже автентичні, кольори 
добре вписуються в ландшафти будь-якого міста. 

Functionality, aesthetics and authenticity – these are the main 
components thanks to which the facades of VENTAROCK take on a 
new significance.

Construction and know-how 
During the production of VENTAROCK facades, only ecological, natural raw 
materials are used. As a result, natural, and therefore authentic colors blend 
perfectly into the landscape of any city. VENTAROCK is a combination of 
functionality and aesthetics.

VENTAROCKVENTAROCK
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ФАСАДНИЙ КАМІНЬ 
VENTAROCK
Фасадний камінь VENTAROCK виконує функцію 
зовнішнього декоративного оздоблення фасаду 
будинку, захист елементів підсистеми, утеплювача 
та стін будинку від впливу зовнішніх агресивних 
факторів. За рахунок своє форми кріпиться на три 
суміжні вертикальні профілі та фіксується віджим-
ними вусиками.

FACADE STONE  
VENTAROCK
VENTAROCK facade stone performs the function of 
external decorative finishing of the building facade, 
protection of subsystem elements, insulation and 
walls of the house from the influence of external 
aggressive factors. Due to its shape, it is mounted 
on three adjacent vertical profiles and is fixed with 
spinning antennae.
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ФАСАДНИЙ КАМІНЬ 
VENTAROCK
Характеристики

Фасадний камінь VENTAROCK 600*100 мм,  
товщина 30/25 мм
вага 43,79 кг/ м.кв
кількість в упаковці 0,36 м.кв
кількість в палеті 25,92 м.кв

Фасадний камінь VENTAROCK 300*100 мм,  
товщина 30/ 25 мм
вага 42,05 кг/ м.кв
кількість в упаковці 0,36 м.кв
кількість в палеті 25,92 м.кв

Фасадний камінь VENTAROCK 600*200 мм,  
товщина 30 мм
вага 33,67 кг/ м.кв
кількість в упаковці 0,72 м.кв
кількість в палеті 23,76 м.кв

Виготовляється з цементно-пісщаної суміші,  
з додаванням гранітної крошки та кольорового 
пігменту.

FACADE STONE  
VENTAROCK
Characteristics

Facade stone VENTAROCK 600*100 mm, 
thickness  30/25 mm
weight  43,79 kg/sq.m
quantity in the package 0,36 sq.m
quantity in the pallet 25,92 sq.m

Facade stone VENTAROCK 300*100 mm, 
thickness  30/25 mm
weight 42,05 kg/sq.m
quantity in the package 0,36 sq.m
quantity in the pallet 25,92 sq.m

Facade stone VENTAROCK 600*200 mm, 
thickness 30  mm
weight  33,67 kg/sq.m
quantity in the package 0,72 sq.m
quantity in the pallet  23,76 sq.m

It is made of a cement-sand mixture, with the 
addition of granite crumb and color pigment.

+

VENTAROCKVENTAROCK
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СТІЙКА С1
Cтійка С1, вертикальний профіль,   
використовується для навішуван-
ня фасадного каменя VENTAROCK на 
спеціальні гачки (вуса) направляючої.  
Створює простір для каналу повітряно-
го потоку та сприймає навантаження 
каменя. Кріпиться до ригелів за допо-
могою саморізів.

Характеристики
Стійка С1  
Розмір 3,00 м.п, вага 0,44 кг/ м.п.
товщина металу виробу 0,70 мм 

Виготовляється методом холодної  
штамповки із оцинкованої сталі  
1го класу (оцинкування 275 гр./м.кв).

RACK C1
Rack C1, vertical profile, is used for hanging the 
VENTAROCK facade stone on special hooks 
(antennae) of the guide. It creates space for a 
channel of air flow and carries the load of the 
stone. It is attached to the crossbars with the 
help of self-tapping screws.

Characteristics
Rack C1 
size 3,00 m.p.  
weight 0,44 kg/m.p.
The metal thickness of the product is 0,70 mm

It is made by the method of cold stamping from 
galvanized steel of the 1st class (galvanization 
275 g/sq.m.).

+
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1. *Розміри для довідок. Можуть 
змінюватись.
2. На поверхні профілю 
допустимі потертості, 
подряпини, сліди від 
формоутворюючих роликів, які 
не порушують цілісності 
покриття.
3 Не вказані внутрішні радіуси 
згинів не менше 1 мм*.
4 Допустиме cкручування 
профілю відносно поздовжньої 
осі не більше 1  на 1 м довжини.
5. Допустима кривизна профілю 
не більше 1 мм на 1 м довжини.
6. Граничне відхилення від кута 
90 не повинно перевищувати 

1 30'*.
7. Елементи каркасу кріплення 
виготовляються методом 
холодного штампування із 
гарячецинкованої сталі класу 1 
згідно ГОСТ 14318-80.
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*Ðîçì³ðè äëÿ äîâ³äîê. Ìîæóòü 1.
çì³íþâàòèñü.
Íà ïîâåðõí³ ïðîô³ëþ äîïóñòèì³ 2.
ïîòåðòîñò³, ïîäðÿïèíè, ñë³äè 
ôîðìîóòâîðþþ÷èõ ðîëèê³â, ÿê³ íå 
ïîðóøóþòü ö³ë³ñí³ñòü ïîêðèòòÿ.
Íå âêàçàí³ âíóòð³øí³ ðàä³óñè çãèí³â íå 3.
ìåíøå 1 ìì
Äîïóñòèìå ñêðó÷óâàííÿ ïðîô³ëþ 4.
â³äíîñíî ïîçäîâæíüî¿ îñ³ íå á³ëüøå   
1  íà 1 ì äîâæèíè.
Äîïóñòèìà êðèâèçíà ïðîô³ëþ íå 5.
á³ëüøå 1 ìì íà 1 ì äîâæèíè.
Ãðàíè÷íå â³äõèëåííÿ â³ä êóòà 90  íå 6.
ïîâèííî ïåðåâèùóâàòè ±1 30'.
Åëåìåíòè êàðêàñó êð³ïëåííÿ 7.
âèãîòîâëÿþòüñÿ ìåòîäîì õîëîäíîãî 
øòàìïóâàííÿ ³ç ãàðÿ÷åîöèíêîâàíî¿ 
ñòàë³ êëàñó 1 çã³äíî ÃÎÑÒ 14318-80

+

CROSSBAR Z
The Crossbar Z profile, horizontal profile, creates 
a space for further installation of thermal 
insulation boards. It, further on, creates space 
for future installation of vertical profile, and 
also it compensates for the unevenness of the 
outer wall of the building. It has a Z-shape and 
is mounted on the corbel with the help of self-
tapping screws.

Characteristics
Profile Crossbar Z
Size 3.60 m.p.
Weight 0.93 kg / m.p. 
The metal thickness of the product is 0,80 mm

It is made by the method of cold stamping from 
galvanized steel of the 1st class (galvanization 
275 g/sq.m.).

РИГЕЛЬ Z
Профіль Ригель Z, горизонтальний про-
філь, створює площину для подальшо-
го монтування плит утеплювача. Надалі 
створює площину для подальшого мон-
тажу вертикального профілю, компенсує 
нерівності зовнішньої стіни будівлі. Має 
Z-образну форму та кріпиться до консолі 
за допомогою саморізів.

Характеристики
Профіль Ригель Z
Розмір 3,60 м.п, вага 0,93 кг/ м.п.
товщина металу виробу 0,80 мм

Виготовляється методом холодної  
штамповки із гарячеоцинкованої сталі  
1го класу (оцинкування 275 гр./ м.кв)

VENTAROCKVENTAROCK
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РИГЕЛЬ V
Профіль Ригель V, горизонтальний профіль, 
створює площину для подальшого монтуван-
ня плит утеплювача. Надалі створює площину 
для подальшого монтажу вертикального про-
філю, компенсує нерівності зовнішньої стіни 
будівлі. Має V-образну форму та кріпиться до 
консолі за допомогою саморізів.

Характеристики
Профіль Ригель V
Розмір 3,00 м.п, вага 0,93 кг/ м.п.
товщина металу виробу 1,20 мм

Виготовляється методом холодної штамповки 
із оцинкованої сталі 1го класу (оцинкування 
275 гр./м.кв)

CROSSBAR V
The Crossbar V profile, horizontal profile, 
creates a space for further installation of 
thermal insulation boards. It, further on, creates 
space for future installation of vertical profile, 
and also it compensates for the unevenness of 
the outer wall of the building. It has a V-shape 
and is mounted on the corbel with the help of 
self-tapping screws.

Characteristics
Profile Crossbar V
Size 3,00 m.p.
Weight 0.93 kg / m.p. 
The metal thickness of the product is 1,20 mm

It is made by the method of cold stamping 
from galvanized steel of the 1st class 
(galvanization 275 g/sq.m.).
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ïîäðÿïèíè, ñë³äè ôîðìîóòâîðþþ÷èõ ðîëèê³â, 
ÿê³ íå ïîðóøóþòü ö³ë³ñí³ñòü ïîêðèòòÿ.
Íå âêàçàí³ âíóòð³øí³ ðàä³óñè çãèí³â íå 3.
ìåíøå 1 ìì
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КОНСОЛЬ ТИПУ К-1
Консоль типу К-1 сприймає навантаження  всієї 
системи, створює площину для подальшого 
монтування ригеля. Компенсує нерівності стін 
будівлі. Консоль кріпиться до зовнішньої стіни 
за допомогою анкерних дюбелів.

Характеристики
Розміри

К-1.1     -  102 мм, вага 0,24 кг/шт 
К-1.15  -  152 мм, вага 0,31 кг/шт
К-1.2  -  200 мм, вага 0,40 кг/шт 

товщина металу виробу 1,50 мм

Виготовляється методом холодної штамповки  
із гарячеоцинкованої сталі 1го класу (оцинку-
вання 275 гр./ м.кв)

*можливе виробництво консолі не стандартної 
довжини згідно робочого проекту.

THE TYPE K-1 CONSOLE
The type K-1 console carries the load of the 
entire system, creates space for further 
mounting of the crossbar. It compensates for 
the unevenness of the walls of the building. 
The corbel is mounted on the outer wall with 
the help of concrete anchors.

Characteristics
Size:
К-1.1     -  102 mm, weight 0,24 kg/pcs. 
К-1.15  -  152 mm, weight 0,31 kg/pcs.
К-1.2  -  200 mm, weight 0,40 kg/pcs. 

The metal thickness  
of the product is 1,50 mm

It is made by the method of cold stamping 
from galvanized steel of the 1st class 
(galvanization 275 g/sq.m.).

*it is possible to manufacture a console of 
non-standard length according to the working 
project.

VENTAROCKVENTAROCK
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ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНА 
ПРОКЛАДКА
Термоізоляційна прокладка кріпиться 
між стіною та консоллю, за допомогою 
анкерного дюбеля, для запобігання  
промерзання, перешкоджає виходу 
теп ла з приміщення на зовні.

Характеристики
Термоізоляційна прокладка
Товщина 2мм, вага 0,01 кг/шт

Виготовляється із спіненого поліві-
нілхлориду або інших хімічно ней-
тральних матеріалів.
Коефіцієнт теплопровідності матеріалу 
має бути не більше 0,06 Вт.

THERMAL INSULATION 
GASKET 
Thermal insulation gasket is mounted 
between the wall and the corbel with 
the help of a concrete anchor to prevent 
freezing; prevents the heat from escaping 
from the room to the outside.

Characteristics
Thermal insulation gasket
thickness 2мм, Weight 0,01 kg /pcs.

It is made of foamed polyvinyl chloride or 
other chemically neutral materials.
The coefficient of thermal conductivity 
of the material should be no more than 
0.06 W.

+

+
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КРІПЛЕННЯ

Анкерний дюбель
Анкерний дюбель використовується для кріп-
лен ня консолей до зовнішньої стіни будівлі, 
сприймає навантаження системи на «вирив» 
та «зріз».

Саморізи
Саморіз 6,3*19 використовується для кріплення 
ригеля до консолі.
Саморіз 4,8*13 використовується для кріплення 
стійки до ригеля.

Розмір, кількість та марка анкерних дюбелів 
 зазначається в робочому проекті.

Марка та кількість саморізів зазначається в ро-
бочому  проекті.

+

FASTENING

Concrete anchor 
The concrete anchor is used to fasten the 
corbels to the outer wall of the building, it 
carries the load of the system during the 
“tooth” pullout test and shear test.

Self-tapping screws
The self-tapping screw 6.3*19 is used to fasten 
the crossbar to the console.
The self-tapping screw 4.8*13 is used to fasten 
the rack to the crossbar.

The size, number and brand of concrete 
anchors are specified in the working design.

The brand and number of self-tapping screws 
is specified in the working design.

VENTAROCKVENTAROCK
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THERMAL INSULATION 
Thermal insulation is used to increase the heat transfer 
resistance of the outer walls of the building and as a 
layer of heat and noise insulation. Insulation plates are 
installed between crossbars, which provide them with 
additional support in the operational position; insulation 
plates are tightly pressed to the wall with the help of 
insulation anchors. Multi-layer insulation is also possible.

Umbrella anchor
The anchor for thermal insulation materials, due to 
the increased contact area of the cap with the thermal 
insulant, evenly distributes the load and is securely fixed.

УТЕПЛЕННЯ
Утеплювач використовується для збільшення опору 
тепло передачі зовнішніх стін будівлі та в якості шару 
тепло- та шумоізоляції. Плити утеплювача встановлю-
ються між ригелями, які додатково їх фіксують у ро-
бочому положенні, щільно притискаються до стіни 
за допомогою дюбелів для утеплювача. Є можливість 
багатошарового утеплення.

Дюбель зонт
Дюбель для теплоізоляційних матеріалів за рахунок 
збільшеної площі дотику шляпки з утеплювачем, рів-
номірно розподіляє  навантаження та надійно фіксу-
ється.

Wind barrier

The wind barrier provides a protective function of 
the thermal insulation layer against soaking. What 
is more, costs on heating are reduced, and there is no 
accumulation of steam in the insulation.

Characteristics
Insulant
The size, brand and density of the insulation is specified 
in the working design.

Umbrella anchor
The size, brand and quantity are specified in the working 
design.

+

Вітробар’єр 

Вітробар’єр  забезпечує захисну функцію тепло -
ізоляційного шару від намочування. Також знижують-
ся теплові витрати, а в утеп лювачі не відбувається на-
громадження / накопичення пари. 

Характеристики
Утеплювач
Розмір, марка та щільність утеплювача зазначається 
в робочому проекті.

Дюбель зонт
Розмір, марка кількість зазначається в робочому проекті.

16
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* Утеплення не входить у вартість системи VENTAROCK та купується окремо.
* Insulation is not included in the price of the VENTAROCK system and is purchased separately.

VENTAROCK поєднує в собі функціональність та есте-
тику.  Технічні характеристики, якість та довговічність 
сприяють універсальному  застосуванню нашого 
продукту.

Формат фасадної системи VENTAROCK пропонує 
численні можливості для створення різноманітних 
дизайнів та візерунків.

VENTAROCK is an artificial stone that combines 
functionality and aesthetics. Technical characteristics, 
quality and durability contribute to the universal 
application of the product.

VENTAROCK facade system format  offers numerous 
possibilities to create of various designs and patterns. 
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Не вигорає
Не вигорає на сонці та не потре-
бує додаткового фарбування.

It is unfadable - it does not fade 
in the sun and does not require 
additional painting.

Ремонтопридатність 
Легко ремонтувати. Можливий ре-
монт окремих елементів фасаду, 
без повного демонтажу

Maintainability - Easy to repair. It is 
possible to repair facade elements 
without complete dismantling.

Сейсмостійкість
Cистема пройшла обов’язкові ви-
пробування, та може застосовува-
тись сейсмічно активних районах.

Seismic Resistance - The system 
has passed the necessary tests and 
can be used in seismically active 
areas.

Дизайн
Велика кількість кольорів та різні 
розміри дозволяють створювати 
різні дизайни.

Design - A large number of colors 
and different sizes allow you to 
create different designs.

Негорючість
Система стійка до високих темпе-
ратур та відповідає нормам по-
жежної безпеки.

Noncombustibility – the system is 
resistant to high temperatures and 
meets fire safety standards.

Простий монтаж
Відсутність «мокрих процесів» та 
простота технології дозволяють 
монтувати систему протягом всьо-
го року.
Simple installation – the absence of 
«wet processes» and the simplicity 
of technology allow you to mount 
the system throughout the year.

Індивідуальний підхід до кожного.
Ми можемо підібрати чи розроби-
ти будь який колір та відтінок за 
вашим бажанням згідно з RAL*

An individual approach to everyone.
We can select or develop any color 
and shade to best suit your desire 
and in accordance with RAL*

*замовлення має становити від 500 м.кв каменя або за індивідуальною домовленістю.
* the order should make from 500 sq.m. of a stone or by the individual agreement. 

ПЕРЕВАГИ 
ADVANTAGE
VENTAROCK кожен день працює над якістю та універсальністю матеріалу,  щоб Ви мали змогу використовувати 
фасади високої якості, за прийнятними цінами, у будь-якому регіоні.

VENTAROCK works every day on the quality and versatility of the material so that You can use high-quality facades at 
the right price in any region

Різноманіття текстур поверхні 
каменя дає змогу задовольнити 
будь-які смаки клієнтa.
The variety of textures of the stone 
surface allows to satisfy any tastes of 
the client.

18
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Живий колір
Натуральний продукт з його характерними ознаками,  
взаємодія кольорових відтінків, забезпечують живий 
вигляд на фасаді

Незаймистий
Штучний камінь VENTAROCK складається з мінераль-
них компонентів і забезпечує абсолютну вогнестій-
кість завдяки своїм чудовим термічним властивостям.

Довговічність
Розрахунковий термін  служби близько 50 років.

The natural color 
Natural product with its characteristic features, the 
interaction of color shades, provide a lively look on the 
facade.

Non-combustible 
The artificial stone VENTAROCK is composed of mineral 
components and provides absolute fire resistance 
thanks to its excellent thermal capabilities.

Durability
Estimated service life comes to approximately 50 years.

Автентичний
VENTAROCK фарбується по всій основі високоякісни-
ми пігментами, що відповідають природним кольо-
рам. Природні, а отже автентичні, кольори добре впи-
суються в ландшафти будь-якого міста.

Дизайн
Можливість виробництва в різних розмірах та сис-
тема кріплення дає змогу утілювати різноманітні 
дизай ни.

Authentic
The VENTAROCK facade is painted over the entire base 
with high-quality pigments that match the natural colors. 
Natural, and therefore authentic, colors fit perfectly into 
the landscape of any city.

Design
The possibility to produce different sizes and different 
mounting systems makes it possible to implement 
various designs.

VENTAROCKVENTAROCK
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CLASSICK COLLECTION

Artificial stone with a smooth surface 
and is painted over the entire base.

Штучний камінь з гладкою поверхнею  
та повним пофарбуванням. 

+
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GLOSSY COLLECTION

Artificial stone with a glossy surface. 

Штучний камінь з гладкою  
глянцевою поверхнею.

+

VENTAROCKVENTAROCK
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SCRATCH COLLECTION Штучний камінь з шороховатою поверхнею.

Artificial stone with a scratch surface.

+
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BRICK COLLECTION

Artificial stone with a 
smooth surface and without 
chamfers.

Штучний камінь з гладкою поверхнею  
та відсутністю фасок.

+

VENTAROCKVENTAROCK
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FREE DESIGN COLLECTION

Artificial stone with a smooth surface and 
heterogeneous (flash) coloring/toning  
of the front surface.

Штучний камінь з гладкою поверхнею 
та неоднорідним (флеш) фарбуванням 
лицьової поверхні.

+
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VINTAGE COLLECTION

An artificial stone with a smooth surface, 
without chamfers and is mounted 
vertically.

Штучний камінь з гладкою поверхнею  
без фасок, монтується вертикально.

+

VENTAROCKVENTAROCK
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VENTAROCK поєднує в собі функціональність та естетику. Шляхом постійних досліджень, розробок  нових 
продуктів, удосконалення виробничих процесів ми прагнемо внести активний внесок у енергетичну 
 революцію. 
VENTAROCK встановлює та дотримується високих стандартів захисту навколишнього середовища. 

VENTAROCK combines in itself functionality and aesthetics. Through the constant research, development 
of new products, improvement of production processes, we are striving to make an active contribution into the 
energy revolution. 
VENTAROCK sets and adheres to high standards of environmental protection.

ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
На відміну від інших матеріалів для фасадів, таких як алюміній, фіброцементні плити та HPL, при виробництві 
фасадів VENTAROCK витрачається лише невелика кількість первинної енергії, що, у свою чергу, призводить до 
низького навантаження СО2 та мінімального парникового ефекту.

THE EVALUATION OF LIFE CYCLE
Unlike other materials for facades, such as aluminum, fiber cement boards and HPL, during the production of 
VENTAROCK facades, only limited amount of primary energy is consumed, what in its turn leads to a low load of CO2 
and causes a minimal greenhouse effect

+

26
VENTAROCKVENTAROCK

26



Порівняння показує, на відміну від інших фасадних 
матеріалів штучний камінь VENTAROCK дуже безпеч-
ний для довкілля

The comparison shows that, unlike other facade 
materials, the production of artificial stone VENTAROCK 
is very environmentally friendly. 

+
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ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Фахівці з компанії VENTAROCK та створена ними мережа підтримують архітекторів та виконавців на всіх ета-
пах проекту, починаючи з ідеї до впровадження.

FROM IDEA TO IMPLEMENTATION
The VENTAROCK specialists and the network they created support architects and contractors at all stages of the 
project, beginning from the idea up to the implementation.

Статичний розрахунок
-  3D обчислення елементарної статики методом кінцевих елементів
- Статичне вимірювання елемента в будь-якій точці
-  Визначення фактичної потреби в місцях кріплення,  

відстані підконструкції  тощо.
 - Підбор типу підконструкції та складових частин фасаду

Static calculation
-  3D calculation of elementary statics by the technique of finite elements
- Static measurement of an element at any point
-  Determination: of the actual necessity for fixations at points,  

of subsystem distances and etc.
- Selection of the type of subsystem and components of the facade

Інжиніринг 
- Розробка 3D-моделі фасаду
- Оптимізація фасадного поділу
-  Відповідність виробничим параметрам
-  Основа розрахунку для економічної реалізації

Engineering
-  Development of a 3D model of the facade
- Optimization of facade division
- Compliance with production parameters
- Base calculation for economic implementation

+

+

Розробка дизайну  
та оптимізація фасадів
-  Перетворення ідеї  

на здійсненний фасад
-   Відповідність дизайну  

технології виробництва
-  Консультація з технічних  

можливостей
-   Спільна розробка   

фасадного рішення

Design development 
and optimization of facades
-  Transformation of the idea into 

a finished facade 
-   Conformity of the design to the 

production technology
-  Consultation on technological 

capabilities
-   General development of the 

facade solution

28
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РАЗОМ ДЛЯ КРАЩОЇ АРХІТЕКТУРИ

TOGETHER FOR BETTER ARCHITECTURE

Дослідіть межі можливого
Колаборація між студентами, архітекторами та проек-
тантами характеризує культуру компанії VENTAROCK. 
Вони вносять свою творчість, ідеї та своє абстрактне, 
аналітичне мислення у відділ розвитку компанії. На-
томість VENTAROCK сприяє розробці нових продуктів 
і знаходить нові відповіді та рішення шляхом діалогу 
та тісної співпраці.

Explore the limits of what is possible – it is the 
collaboration between students, architects and designers 
what characterizes the company culture of VENTAROCK. 
They introduce their creativity, ideas and their abstract 
analytical thinking to the department of the company 
development. In return, VENTAROCK contributes to the 
development of new products and finds new answers 
and solutions through dialogue and close cooperation.

Скористайтеся шансом та експериментуй
Завдяки постійному розвитку, розширенню асор-
тименту та готовності експериментувати, компанія 
VENTAROCK може внести  свій внесок  у архітектуру 
країни.

Embrace the chance to experiment - Thanks to the 
continuous development, product-line expansion and 
willingness to experiment, the VENTAROCK company 
can contribute to the country’s architecture.

Серйозні та відповідальні
Найбільший поштовх для постійного розвитку — попит 
на створення високоякісного фасаду, щоб зробити ак-
тивний внесок в енергетичну революцію. Метою ком-
панії є створення продуктів які допомагають зменшити 
використання енергетичних ресурсів, вони не обмеже-
ні з точки зору естетики, свободи дизайну та економії.

Serious and responsible attitude 
The strongest incentive for continuous development is the 
demand to create a high-quality facade in order to make 
an active contribution towards the energy revolution. The 
company’s goal is to create products that help reduce the 
consumption of energy resources, however, at the same 
time they are not limited in terms of aesthetics, design 
freedom and economy.

VENTAROCKVENTAROCK
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VENTAROCK – УНІВЕРСАЛЬНІ ГОТОВІ РІШЕННЯ

VENTAROCK - UNIVERSAL READY-MADE SOLUTIONS

Макети та розробка стилю
-  Перенесення існуючих концепцій  

на готове рішення
-  Візуалізація для оцінки візуальних 

очікувань архітектурного виконання
-  Макет для технічних випробувань, 

моделювання вивітрювання, вітрових 
навантажень тощо.

Layouts and style design
-  Transfer of existing concepts to a ready-

made solution
-  Visualization so as to assess 

architectural performance
- Maquette for technical tests, wind loads, etc

Індивідуальний підхід до кожного
-  Виробництво індивідуальних взірців  

фасадної системи по запиту

Individual approach to every customer
-  Production of individual samples of the facade 

system on request

Промислове виробництво
-  Створення виробничих даних із 3D-моделей  

та проектів
-  Розрахунок необхідних кількостей елементів  

для виробництва
- Виготовлення елементів фасаду

Industrial production
-  Creation of production data  

from 3D models and projects
-  Calculation of the required number  

of elements for production
- Production of facade elements

+

+

+
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Гарантія якості
- Стандарти високої якості 
- Високий ступінь збірності при постійних виробничих умовах
-  Постійна якість за допомогою процесу екструзії з постійним 

контролем для перевірки радіусів та кутів, постійних вимірю-
вань кольорів, візуальних оглядів тощо.

Quality guarantee
- High quality standards
-  Constantly high degree of universal values in the work environment
-  Constant quality assessment using an extrusion process with 

continuous monitoring to check radii and angles, visual inspections 
and etc.

+

Служба логістики
-  Розробка оптимального порядку і послідовності складання
-  Маркування готової продукцїї в процесі виробництва для відстеження  ланцюгу поставок  

на будівельний майданчик

Logistics service
- Development of an optimal order and sequence
-  Labeling of finished products in the manufacturing process to track how the product is supplied  

to the construction site

Індивідуальна упаковка
-  Надійне пакування необхідне для безпечного 

 транспортування матеріалу різних форм та розмірів.
-  Пакування матеріалів VENTAROCK забезпечує максимальну 

безпеку під час транспортування матеріалу. 
-  Має всі необхідні документи на матеріал на кожній окремій 

палеті, що дозвлить швидко перевірити асортимент, кількість, 
номер партії та інше.

-  Надійне пакування захищає матеріал від несприятливих 
 кліматичних та інших вливів середовища.

-  Пакування не займає багато простору, що допомагає 
 економити простір при зберіганні матеріалу.

Individual packaging
-  Robust packaging is necessary to ensure the safe transport of  

material in different shapes and sizes. 
-  VENTAROCK material packaging ensures maximum safety 

during material transport. 
-  Has all the necessary documents for the material on each 

individual pallet, which will allow you to quickly check the range, 
quantity, batch number and more. 

-  Robust packaging protects the material from adverse climatic 
and other environmental influences. 

-  Packaging does not take up much space, which helps save space 
when storing material.
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На сьогодні проблема енерго- та теплозбереження 
як житлових, так і комерційних приміщень є одні-
єю з  найбільш актуальних. У пошуках оптимальних 
шляхів її вирішення вдалося знайти ефективний спо-
сіб — установлення вентильованих фасадних систем. 
Завдяки застосуванню фасадних систем такого типу 
вдається заощадити близько 40 % енергоресурсів.

Currently, the problem of energy and heat savings of 
both residential and commercial premises appears to 
be one of the most crucial. In search of optimal ways 
on how to solve this problem, the effective solution was 
discovered - the installation of ventilated facades. Thanks 
to the use of facade systems of this type, approximately 
40% of energy resources can be saved.
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1. Òåðìî³çîëÿö³éíà
ïðîêëàäêà
2. Äþáåëü 10õ80
3. Ñàìîíàð³ç 6,3õ19 ìì
4. Êîíñîëü Ê-1.15
5. Ñàìîíàð³ç 4,8 õ 13 ìì
6. Ðèãåëü Z
7. Øàð òåïëî³çîëÿö³¿
8. Ñò³éêà Ñ-1
9. Ôàñàäíèé êàì³íü 
VENTAROCK
10. Äþáåëü äëÿ êð³ïëåííÿ 
òåïëî³çîëÿö³éíîãî øàðó

1.   Термоізоляційна прокладка /  
Thermal insulation gasket

2.  Дюбель 10*80 / Anchor 10*80
3.  Самонаріз 6,3*19 мм/ Self-tapping screw 6,3х19
4.  Консоль К-1.15 /Console K-1.15
5.  Самонаріз 4,8*13 мм / Self-tapping screw 4,8х13
6.  Ригель Z /Crossbar Z
7.  Шар теплоізоляції/ Thermal insulation layer
8.  Стійка С-1 / Rack C1
9.  Фасадний камінь VENTAROCK / Facade stone  VENTAROCK
10.    Дюбель для кріплення теплоізоляційного шару /  

Dowel for fastening thermal insulation layer 
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Призначення вентильованої  
фасадної системи
- утеплення будівель і споруд
-  облицювання будівель і споруд,  

як декоративне рішення

Які будівлі можна оздоблювати  
фасадними системами
-  адміністративні будівлі  

(офіси, школи, лікарні, ТРЦ та ін.)
- котеджі
- малоповерхові житлові будинки
- багатоповерхові житлові будинки
- реконструкція фасаду 

Purpose of ventilated  
facade system 
- insulation of buildings and structures 
-  cladding of buildings and structures  

as a decorative solution 

What buildings can be decorated  
with facade systems 
-  administrative buildings  

(offices, schools, hospitals, malls, etc.) 
- cottages 
- low-rise apartment buildings 
- multi-storey residential buildings
- reconstruction of the facade 
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5. Äþáåëü äëÿ êð³ïëåííÿ Ñò³éêè Ñ-1
8. Ñò³éêè Ñ-1
9. Ôàñàäíèé êàì³íü VENTAROCK
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1. Òåðìî³çîëÿö³éíà
ïðîêëàäêà
2. Äþáåëü 10õ80
3. Ñàìîíàð³ç 6,3õ19 ìì
4. Êîíñîëü Ê-1.15
5. Ñàìîíàð³ç 4,8 õ 13 ìì
6. Ðèãåëü Z
7. Øàð òåïëî³çîëÿö³¿
8. Ñò³éêà Ñ-1
9. Ôàñàäíèé êàì³íü 
VENTAROCK
10. Äþáåëü äëÿ êð³ïëåííÿ 
òåïëî³çîëÿö³éíîãî øàðó
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Основні переваги  
вентильованої фасадної системи VENTAROCK

-   універсальна технологія монтажу, яка дозволяє 
 застосовувати вентильовані фасадні системи для 
зовнішнього оздоблення стін споруд будь-якого 
типу та призначення (житлових, комерційних, одно- 
та багатоповерхових, котеджів та ін.);

-   проста в установленні, яка зумовлена  можливістю 
здійснювати монтаж без застосування важко-
доступних спеціальних технічних засобів та трива-
лої попередньої підготовки основи (стін);

-   придатність до швидкої установки на зовнішні стіни 
будівель протягом всього року. Така особливість за-
безпечується завдяки відсутності “вологих” проце-
сів і операцій під час монтажу;

-   довговічність вентильованої фасадної системи, роз-
рахунковий термін експлуатації близько 50 років;

-   стійкість вентильованої фасадної системи до атмо-
сферних впливів, а також до швидких температур-
них та інших кліматичних змін, особливо в період 
міжсезоння;

-   придатність до проведення часткових ремонтних 
робіт у наслідок пошкодження конструкції на будь-
яких ділянках будівлі;

-   використання екологічних та негорючих матеріалів 
для виготовлення елементів конструкції, що підви-
щує її стійкість та безпечність;

-   здатність вентильованої фасадної системи 
VENTAROCK витримувати сейсмічні навантаження 
до 9 балів, що підтверджено висновками;

-  привабливий зовнішній вигляд.

The main Advantages  
of the VENTAROCK facade system

-   universal installation procedure which allows the 
application of ventilated facades for exterior walls 
of buildings of any type and purpose (residential, 
commercial, single and multi-storey, cottages, etc.);

-   ease of installation, which is due to the possibility of 
installation without the usage of hardly accessible 
special technical equipment and long preliminary 
preparation of the base (wall);

-   suitability for quick installation on the exterior walls 
of buildings during the whole year. Such feature is 
administered thanks to the absence of «wet» processes 
and operations during installation;

-   long-term durability of the facade system, combined 
with the ability to withstand long-term maintenance- 
free exploitation for about 50 years;

-   resistance of the hinged ventilated facade to 
atmospheric actions, and also to fast temperature 
and other climatic changes, especially in the period 
between seasons;

-   suitability for carrying out partial repair works for the 
reason of structural damage in any section of the 
building;

-   the application of environmentally friendly and non-
combustible materials to manufacture elements of 
structure, what increases its stability and safety;

-   the ability of the ventilated facade system VENTAROCK 
to withstand seismic loads up to 9 points, which is 
confirmed by the conclusions;

 -  attractive appearance and design.
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Послідовність монтажних робіт

1.  Підготовчі роботи;
2.  Встановлення консолей;
3.  Монтаж ригелів та стійок;
4.  Монтаж утеплювача;
5.  Монтаж фасадного каменю VENTAROCK.

Sequence of installation works 

1.  Preparatory work 
2.  Installation of corbels
3.  Installation of crossbars and racks
4.  Installation of thermal insulation
5.  Installation of VENTAROCK facade slabs

VENTAROCKVENTAROCK
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1.   Вентильована фасадна система VENTAROCK скла-
дається з термоізоляційної прокладки, консолей, 
ригелів, стійок, анкерних кріплень (дюбель), само-
різів та фасадного каменю.

1.1   Розміщення ригелів по висоті споруди, мм: 
* 600 ± 2 до 10 м ( по всій площі); 
* 300 ± 2 до 73,5 м (крайня область 1,5 м;)  
* 600 ± 2 до 73,5 м (середня область);

1.2   Розміщення стійок відбувається кроком, мм: 
*  300 ± 2, для фасадного каменю VENTAROCK  

формату 600*100;
 *  150 ± 2, для фасадного каменю VENTAROCK  

формату 300*100;

2.   Виконання робіт по облаштуванню конструк-
цій зовнішніх стін вентильованими фасадними 
 системами дозволяється проводити виключно 
спеціальним будівельним підрозділам, які мають 
спеціальну, для даного виду робіт, ліцензію та 
атестований персонал інженерно- технічних пра-
цівників.

3.   Спорудження фасаду нового будинку  виконується 
згідно затвердженої технологічної документації 
і проекту організації робіт.

4.   Фасадні теплоізоляційні роботи на наявному бу-
динку виконуються у відповідності до спеціальних 
робочих проектів, затверджених у встановленому 
порядку.

5.   Фасадні роботи виконуються з риштувань чи люльок.

1.   VENTAROCK ventilated facade systems consists of 
thermal gasket, consoles, crossbars, racks, concrete 
anchors (dowel), self-tappings and facade tiles

1.1   Positioning of crossbars depending on the height of 
the building, mm:

 - up to 10m (over the entire surface)  600 ± 2;
 -  up to 73,5m (edge area 1,5m  

in accordance with the  
DBN 1.2-2006 p. 9.16) 300 ± 2;

 - up to 73,5m (middle area)  600 ± 2;

1.2  The racks are positioned at a pitch:

- 300±2mm, for VENTAROCK facade tiles 600*100
- 150 ± 2mm, for VENTAROCK facade tiles 300*100

2.   Execution of works on installation of structures of 
outer walls with ventilated furring and finishing 
industrial elements is allowed to be carried out 
exclusively by special construction units that have the 
license and certified personnel of engineering and 
technical workers specialized for this type of work.

3.   The construction of facade of a new residential 
building is performed in accordance with the 
approved technical documentation and the project 
of work organization.

4.   Facade thermal insulation on the existing building are 
also performed in accordance with a special working 
design approved in accordance with the established 
procedure.

5.   Facade works are performed from the scaffolding or 
construction cradles.
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

1. Підготовчі роботи
1.1 Кожна фасадна площина споруди розбивається на 
області для забезпечення надійності і цілісності фа-
садного каменю.
1.2 Комплектуючі деталі та матеріали доставляються 
на будівельний майданчик в необхідному для вико-
ристання вигляді.
1.3 Зберігати матеріали необхідно в умовах захище-
них від опадів і забруднення.
1.4 Доцільно, робочі місця на риштування закривати 
вітрозахисними сітками.
1.5 До початку теплізоляційних робіт повинні бути ви-
конані будівельні роботи несучої стіни, покрівлі, па-
рапетів та карнизів, герметизація швів, місць з’єднан-
ня віконних та дверних блоків з елементами стіни, 
прокладені всі комунікації, засклені вікна і балконні 
двері.

1.6 Для встановлення конструктивно-технологічної 
системи придатні всі види бетонів, викладка з легких 
пустотілих бетонів блоків, натуральних кам’яних бло-
ків, пустотілої і повнотілої цегли, стара і нова штука-
турка з міцною поверхнею і стабільною структурою.
1.7 Перепади на фасаді між несучою частиною стіни 
і торцем перекриття не повинні перевищувати 5мм.
1.8 Виступаючі частини будівельних сумішей повинні 
бути видалені, нерівності — вирівняні штукатуркою. 
Залишки моху, рослинності і інші забруднення по-
винні видалятись. Основа стін повинна бути рівною 
чистою і сухою.
1.9 Допускається відхилення поверхні основи ± 10 мм 
при перевірці рейкою довжиною 2 м. На 100 м.кв ви-
конують 5 замірів. Кількість нерівностей на довжині 
2 м не більше двох. Відхилення поверхні і кутів цегля-
ної кладки стін не повинно перевищувати 30 мм на 
всю висоту будівлі.

1.10 Прийом поверхні основи підтверджується спеці-
альним актом з вказанням дефектів і методів їх лікві-
дації.
1.11 Монтажні роботи починаються з розмітки площи-
ни фасаду за допомогою геодезичних приладів, рів-
ня, рулетки.

1.12 Роботи з монтажу каркасу кріплення можна вико-
нувати зверху в низ чи знизу в верх в залежності від 
вимог проекту організації будівництва.
1.13 Не дозволяється встановлювати дюбелі в шви 
цегляної кладки.
1.14 Відстань від краю несучої конструкції стіни до дю-
беля повинно бути не менше 100 мм.

ORGANIZATION OF CONSTRUCTION OPERATIONS.

1. Preparatory work 
1.1 Each facade surface of the building is divided into 
areas to ensure the reliability and integrity of the facade 
coverage.
1.2 The component parts and materials are delivered to 
the construction site in the form required for use.
1.3 The materials should be stored in conditions protected 
from rain and pollution.
1.4 It is advisable to close the scaffolding workplaces with 
windbreak nets.
1.5 Construction works on the arrangement of the load-
bearing part of the wall, the arrangement of the roofing, 
parapets and eaves, sealing of seams, packing places 
of connections of window and door blocks with wall 
elements, laying of all communications, windows and 
balcony doors glazing must be completed prior to the 
beginning of thermal insulation works.
1.6 All types of concrete, masonry made of light hollow 
concrete blocks, natural stone blocks, hollow and solid 
brick, cellular concrete, old and new plaster with a strong 
surface and stable structure are suitable for installation 
of the constructive-technological system insulation 
system.
1.7 Differences on the facade between the load-bearing 
part of the wall and the end face of the ceiling should not 
exceed + 5mm.
1.8 The protruding parts of the mortars must be removed, 
the irregularities and troughs must be leveled by the 
leveling plaster. Remains of moss, vegetation and other 
contaminants should be removed. The base of the wall 
should be flat, clean and dry.
1.9 Deviation of the surface of the base and ± 10mm 
when checking with the 2m long rail are allowed. For 100 
square meters 5 measurements should be performed. 
The number of irregularities for the length of 2m – should 
be no more than two. The deviation of the surfaces and 
corners of the brick laying of the walls should not exceed 
30mm for the entire height of the house.
1.10 Acceptance of the surface of the base is certified by 
a special act of indicating the defects and methods of 
their elimination.
1.11 Installation work begins with the layout marking of 
the facade surface with the help of geodetic instruments, 
levels, temples and roulette.
1.12 Works on mounting the fastening frame can be 
performed «top-down» or «bottom-up», depending 
on the requirements of the construction organization 
project.
1.13 It is not allowed to install dowels in the seams of 
brickwork.
1.14 The distance from the edge of the load bearing 
structure of the wall to the dowel should be at least 100mm.
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1.15 Отвори для встановлення дюбелів в бетоні і пусто-
тілій цеглі необхідно робити тільки методом сверд-
ління за допомогою дрилі.
1.16 Визначається необхідність краєвої і середньої об-
ластей фасаду, для відповідності розмітки встанов-
лення консолей і ригелів.
1.17 Визначають положенні облицювального каменю 
на фасаді з врахуванням віконних отворів і одночасно 
рівня стартового ряду каменів.

2. Встановлення консолей
2.1 Консолі є конструктивними елементами, які забез-
печують закріплення каркасу до стіни і регулювання 
відстані встановлення ригелю від стін. Для усунення 
містку холоду між кронштейном ті стіною встановлю-
ється термоїзоляційна прокладка.
2.2 Для закріплення консолі на несучій частині стіни 
використовують розпірні дюбелі. Підбір необхідного 
анкерного дюбеля здійснюється шляхом іспитів на 
вирив.
2.3 В залежності від загрузки і виду несучої частини 
стіни, консолі закріплюють одним чи двома дюбеля-
ми згідно проекту.

2.4 Послідовність робіт по встановленні дюбелів:
*розмітка отворів згідно проекту;
*свердління отворів;
*очистка отворів від пилу;
*забивання дюбелів;
*кріплення консолей і закріплення дюбелями до упору.

3. Монтаж ригелів та стійок
3.1 Виконується монтаж нижнього стартового і підкар-
низного ригелів.

3.2 Натягується струна розмітки і монтаж інших риге-
лів по лінії фасаду згідно проекту.

3.3 При продовженні ряду ригелів, кінці з’єднують і 
закріплюють двома (або згідно проекту) саморізами 
6,3*19 мм. Довжина температурного блоку не більше 
4 м.

3.4 Кутові з’єднання ригелів в накладку фіксуються са-
морізами 6,3*19 мм.

3.5 Кріплення стійок починають з закріплення край-
нього кутового на відстані 100 мм (30 мм при вико-
ристанні фасадного каменя  VENTAROCK формату 
300*100), від кута стику ригелів. Наступний профіль 
монтують через 150 мм (75 мм при використанні фа-
садного каменя  VENTAROCK формату 300*100), всі 
інші стійки монтують з кроком 300 мм (150 мм при ви-
користанні фасадного каменя VENTAROCK формату 
300*100) до середини стіни.

1.15 Holes for the installation of dowels in concrete and 
hollow bricks should only be made by drilling with the 
help of a drill.
1.16 The need for the edge and middle areas of the facade 
is determined for proper layout of the consoles and 
crossbars.
1.17 The location of the facing slabs on the facade (taking 
into account the window openings) and at the same time 
the level of the starting row of plates are determined.

2. Installation of consoles
2.1 Consoles are the constructive elements that ensure 
affixing the frame to the wall and adjusting the distance 
of the mounting crossbar from the wall. To eliminate 
the bridge of cold between the bracket and the wall is 
installed thermal gasket. 
2.2 Expansion console are used to secure the corbel to the 
load-bearing part of the wall. Selection of the necessary 
anchor dowel is carried out by means of excavation 
examinations.

2.3  Depending on the load and type of load-bearing 
part of the wall, the consoles are fixed with one or two 
anchors in accordance with the design.
2.4 Dowels installation works are performed in the 
following order:
- marking of openings according to the project;
- drilling of holes;
- cleaning the holes from drilling dust;
- plugging of dowels;
- securing the consoles with the dowels until tight.

3. Installation of crossbars and racks
3.1 Perform the installation of the lower starter and under 
the eaves crossbars.

3.2 Tighten the marking string and install the rest of 
the crossbars on the facade line in accordance with the 
project.

3.3 The connection of crossbars along the length is 
performed by overlap, using two self-tapping screws 
6.3  x 19 mm (or in accordance with the project). The 
length of the thermal block is not more than 4m.

3.4 The connection crossbars along the angles is 
performed using self-tapping screws 6.3 x 19 mm.
3.5 Installation of racks begins with fixing the last in a 
row (angular) one at a distance of 100mm (30mm, when 
using VENTAROCK 300*100), from the angle joint of 
crossbars,  the following profile is mounted in 150mm 
(75mm, when using VENTAROCK 300*100), and then 
mounting other racks at a pitch of 300mm (150mm, 
when using VENTAROCK 300*100) up to the middle of 
the wall.
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3.6 Після цього починають монтувати стійки з проти-
лежної сторони дому, тим самим створюють умови 
прирізки фасадного каменю в центрі стіни, що забез-
печує симетричне розміщення швів і ліквідує сумарні 
погрішності вертикальних швів між каменями. Стійки 
кріпляться до ригелів саморізами 4,8*13 мм. Стійки 
з’єднуються між собою в перекритті і закріплюються 
двома (або згідно проекту) саморізами 4,8*13. довжи-
на температурного блоку не більше 3м.

3.7 В місцях знаходження віконних, дверних і інже-
нерно-технічних отворів монтують і закріплюють до 
ригелів додаткові стійки по висоті отворів з врахуван-
ням консольного розміщення каменю не більше 100 
мм і можливістю встановлення каменю не менше ніж 
на 2 стійки.
3.8 Після монтажу стійок монтують фасадний камінь 
VENTAROCK.
3.9 Різку металу каркасу кріплення виконують ручними 
ножицями або іншим спеціалізованим інструментом

4. Монтаж утеплювача
4.1 Утеплювач із мінеральної вати повинен викорис-
товуватись згідно проекту, в якому зазначено марку, 
товщину, щільність. Без дефектів і пошкоджень гра-
ней, в сухому стані.
4.2 При використанні плит мінеральної вати розмі-
ром 1000х600 мм ригелі встановлюються в кроком 
598 мм для забезпечення щільного прилягання по 
горизонталі. По вертикалі плити встановлюють без 
щілин, щільно притискаються до стіни.

4.3 Якщо застосовують декілька шарів теплоізоляції, 
для запобігання втрати тепла, необхідно встановлю-
вати шви утеплювача внахлест.

4.4 Забороняється примикання фасадного каменя до 
теплоізоляції, тому що це запобігає вільній циркуляції 
повітря.

4.5 Встановлені плити закриваються вітрозахисною 
мембраною і кріпляться до стіни за допомгою дю-
белів для утеплювача. Кількість дюбелів на плиту 
1000х600 -5 шт (або згідно проекту).

5. Монтаж фасадного каменю  VENTAROCK

5.1 Фасадний камінь монтується по фасаду з ліва на 
право і з права наліво, знизу в верх по проекту. Якщо 
при монтажі використовуються будівельні люльки, 
монтажні роботи виконуються з верху в низ, аби не 
пошкодити люлькою вже змонтований фасад. Якщо 
при монтажі використовують риштування — робота 
виконується знизу — вверх.

3.6  After that, the racks start to be installed from 
the opposite side of the building, thus creating the 
conditions of cutting the slab in the middle of the wall, 
which ensures the symmetrical location of construction 
joints and eliminates the total inaccuracy of vertical 
joints between the slabs. The racks are attached to the 
crossbars  with self-tapping screws 4,8 x 13 mm.
The racks are connected to each other into crossbars and 
are fixed with two self-tapping screws 4,8 x 13 mm (or in 
accordance with the project). The length of the thermal 
block is not more than 3m.
3.7  In the locations of window, door and engineering 
and technical openings, additional racks are mounted 
and fixed to the crossbars at the height of the openings, 
taking into account the corbel placement of slabs being 
not more than 100mm, and the possibility of installing 
slabs with at least two struts.
3.8 After the racks are installed, VENTAROCK façade 
slabs are mounted.
3.9 Cutting the metal of the mounting frame is performed 
with hand shears or other specialized tool 

4. Installation of thermal insulation
4.1 Mineral wool insulation should be used in accordance 
with the project with respect to thickness, grade, density. 
It should be without defects and damages to the sides 
and be in dry condition.
4.2 When using mineral wool crossbars 1000x600mm 
in size, the crossbars are installed at a pitch of 598mm 
to ensure a tight horizontal alignment. Vertically, the 
crossbars are installed without any gaps and are tightly 
pressed against the wall.

4.3 If you use some layers of insulation, to prevent heat 
loss, it is necessary to install the seams of the insulation 
overlap.

4.4 It is forbidden to connect the facade stone to 
the thermal insulation, because it prevents the free 
circulation of air.

4.5 Installed boards are covered with a windproof film 
and are fixed to the wall with the help of anchors for 
insulation.
Number of anchors per board (600x1000) mm are 5 pcs.

5. Installation of VENTAROCK facade slabs

5.1 Facade stone is mounted on the facade from left to 
right and from right to left, from the bottom to the top 
of the project. If construction cradles are used during 
installation, installation works are performed from top to 
bottom so as not to damage the already mounted facade 
with a pipe. If scaffolding is used during installation, the 
work is performed from the bottom up.
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5.2 Фасадний камінь довжиною 600 мм навішується на 
три суміжні стійки з допомогою спеціальних фігурних 
вирізів на стійках і фіксують зажимними вусиками.

5.3 Вертикальні шви каменя, як правило, перев’я-
зуються на 0,5 каменя, тобто 300 мм (150мм при ви-
користанні фасадного каменя VENTAROCK формату 
300*100), чи суцільним вертикальним швом.
5.4 Після монтажу фасадних каменів виконується об-
рамлення відкосів віконних і дверних отворів за до-
помогою фігурних облицювальних металевих еле-
ментів, виготовлених з оцинкованої сталі.

5.5 Криволінійні поверхні фасаду облицьовуються 
тільки з вертикальним суцільним швом і каменем 
довжиною 150 -600 мм (150 -300 мм при використанні 
фасадного каменя VENTAROCK формату 300*100)

5.6 Облицювання виступаючих елементів на фасаді 
в  виді пілястр, обрамлення отворів і т.п виконують-
ся в  межах 60 мм. Мінімальна довжина закріпленої 
плитки — 80 мм.

5.2 The 600mm long facade slabs are hanged on three 
adjacent racks by means of special figured cutouts on 
the struts and are fixed by spinning antennae.

5.3 Vertical joints of facade slabs are, as a rule, tied up in 
the middle of the slab by 300 mm (150mm, when using 
VENTAROCK 300*100), or by a continuous vertical joint.

5.4  After mounting the façade slabs, the slopes of the 
window and door openings are framed with the help of 
shaped finishing metal elements made of galvanized 
steel

5.5 The curved surfaces of the facade are finished only 
with a vertical continuous joint and a 150-600mm long 
slabs (150-300mm when using VENTAROCK 300*100).

 
5.6 Cladding of the raised elements on the facade in the 
form of pilasters, framing of openings, etc. is performed 
within 60 mm. The minimum length of the fixed slab 
should be 80mm.
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Загальна схема монтажу системи VENTAROCK

ЗАГАЛЬНА СХЕМА СИСТЕМИ VENTAROCK
GENERAL SCHEME OF THE VENTAROCK SYSTEM
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Загальна схема монтажу системи VENTAROCK

1. Стіна /Wall
2. Консоль К-1.1 /Console K-1.1
3. Ригель Z /Crossbar Z
4. Стійка С1 /Rack C1
5.  Фасадний камінь VENTAROCK 600х100 / 

Facade stone  VENTAROCK 600х100
6. Саморіз 6,3х19 /Self-tapping screw 6,3х19
7. Саморіз 4,8х13 /Self-tapping screw 4,8х13
8. Дюбель зонт /Umbrella anchor
9. Дюбель /Anchor
10. Утеплювач /Thermal insulation
11.  Термопрокладка / Thermal insulation gasket
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Схема кріплення плит теплоізоляції

Схема кріплення плит теплоізоляції при використанні 
вітрозахисної мембарни

Схема кріплення плит теплоізоляції на куті споруди

max 250

min 253

Діапазон регулювання виступу К-1.2 і Z (200-250 мм)
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C (2 : 3.5)

45°0'

Схема підрізання фасадного каменю VENTAROCK
Підрізання каменя VENTAROCK 
Cutting the VENTAROCK stone

Діапазон регулювання виступу К-1.2 і Z(200-250мм)
Range of protrusion adjustment 200-250 mm

Діапазон регулювання виступу К-1.1 і Z(100-200мм)
Range of protrusion adjustment 100-200 mm

Схема кріплення плит теплоізоляції
Scheme for the installation of heat insulation plates

Схема кріплення плит теплоізоляції при використанні вітрозахисної мембрани  
Scheme for the installation of heat insulation plates with a victorious windproof membrane 

Схема кріплення плит теплоізоляції на куті споруди 
Scheme for the installation of heat insulation plates at the corner of the building

Дюбель зонт /
Umbrella anchor

Дюбель зонт встановлюється під мембраною 
Umbrella anchor installed under the membrane

Дюбель зонт встановлюється поверх мембрани 
Umbrella anchor installed above the membrane
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Стійка С-15.
Самонаріз 4,8х13 мм6.
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9. Утеплювач

Облицювання зовнішнього кута споруди
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Дюбель1.
Стійка С-12.
Самонаріз 4,8х13 мм3.
Фасадний камінь VENTAROCK4.
Стіна5.
Відкіс6.
Відлив7.
Елемент жорсткості8.

Обшивка отворів листовими гнутими елементами

Облицювання внутрішнього кута споруди 
Cladding of the internal corner of the building

Обшивка отворів листовими гнутими елементами
Cladding of holes with sheet bent elements

Облицювання внутрішнього кута споруди 
Cladding of the internal corner of the building

Обшивка отворів листовими гнутими елементами 
Cladding of holes with sheet bent elements

Облицювання зовнішнього кута споруди 
Cladding of the external corner of the building

Облицювання зовнішнього кута споруди 
Cladding of the external corner of the building

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.15 /Console K-1.15
3. Ригель Z /Crossbar Z
4.  Саморіз 6,3х19 / 

Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6.  Саморіз 4,8х13 / 

Self-tapping screw 4,8х13
7.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.15 /Console K-1.15
3. Ригель Z /Crossbar Z
4.  Саморіз 6,3х19 / 

Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6.  Саморіз 4,8х13 / 

Self-tapping screw 4,8х13
7.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation
10. Відкіс /Slope
11. Відлив /Windowsill
12.  Елемент жорсткості / 

Stiffness element 

1.  Дюбель /Anchor
2. Стійка С1 /Rack C1
3.  Саморіз 4,8х13 / 

Self-tapping screw 4,8х13
4.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
5. Стіна /Wall
6. Відкіс /Slope
7. Відлив /Windowsill
8.  Елемент жорсткості / 

Stiffness element 

1. Дюбель /Anchor
2. Стійка С1 /Rack C1
3.  Фасадний камінь VENTAROCK /

Facade stone VENTAROCK
4. Стіна /Wall
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Самонаріз 6,3х19 мм4.
Стійка С-15.
Самонаріз 4,8х13 мм6.
Фасадний каміньVENTAROCK7.

8*.  Стіна
9.   Утеплювач
10.  Елемент жорсткості
11.  Парапет. 

Прилягання до карнизу
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Äþáåëü1.
Êîíñîëü Ê-1.12.
Ðèãåëü Z3.
Ñàìîð³ç 6,3õ19ìì4.
Ñò³éêà Ñ-15.
Ñàìîð³ç 4,8õ13ìì6.
Ôàñàäíèé êàì³íü VENTAROCK7.
Ñò³íà8.
Óòåïëþâà÷9.
Òàð³ë÷àñòèé äþáåëü10.
Â³äëèâ11.
Çâàðíèé êàðíèç12.

Прилягання до карнизу  
Alignment to the ledge

Прилягання до карнизу  
Alignment to the ledge

Карниз міжповерховий 
Inter-floor ledge

Прилягання до карнизу  
Alignment to the ledge

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.15 /Console K-1.15
3. Ригель Z /Crossbar Z
4.  Саморіз 6,3х19 / 

Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6.  Саморіз 4,8х13 / 

Self-tapping screw 4,8х13
7.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation
10. Карниз / Ledge
11. Нащільник /Sealer

1. Дюбель /Anchor
2. Стійка С1 /Rack C1
3.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
4. Стіна /Wall
5. Карниз / Ledge
6. Нащільник /Sealer

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.15 /Console K-1.15
3. Ригель Z /Crossbar Z
4.  Саморіз 6,3х19 / 

Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6.  Саморіз 4,8х13 / 

Self-tapping screw 4,8х13
7.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation
10.  Елемент жорсткості / 

Stiffness element 
11. Парапет /Parapet

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.1 /Console K-1.1
3. Ригель Z /Crossbar Z
4.  Саморіз 6,3х19 / 

Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6.  Саморіз 4,8х13 / 

Self-tapping screw 4,8х13
7.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation
10. Відлив /Windowsill
11. Зварний карниз/ Welded ledge
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9

10

Êð³ïëåííÿ ñèñòåìè âîäîñòîêó

1

2

3

4
4

5

6

7

8

9

10
11

Äþáåëü1.
Êîíñîëü Ê-1.152.
Ðèãåëü Z3.
Ñàìîð³ç 6,3õ19ìì4.
Ñò³éêà Ñ-15.
Ñàìîð³ç 4,8õ13ìì6.
Ôàñàäíé êàì³íü VENTAROCK7.
Ñò³íà8.
Óòåïëþâà÷9.
Âîäîñò³ê10.
Äþáåëü â³ääàëåíîãî ìîíòàæó11.

C

C (2 : 7)Відкіс

Відлив

Саморіз 4,3х18

Прилягання до вікон

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.1 /Console K-1.1
3. Ригель Z /Crossbar Z
4.  Саморіз 6,3х19 / 

Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6.  Саморіз 4,8х13 / 

Self-tapping screw 4,8х13
7.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation
10. Відкіс /Slope
11. Відлив /Windowsill
12.  Елемент жорсткості / 

Stiffness element 

Відкіс /Slope

Саморіз 4,8х13  
Self-tapping screw 4,8х13

Відлив  
Windowsill

Кріплення системи водостоку 
Mounting the gutter

Обшивка отворів. Боковий відкіс із каменю VENTAROCK
Cladding of holes. Side slope made of VENTAROCK stone

Кріплення системи водостоку 
Mounting the gutter

Прилягання до вікон 
Alignment to windows

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.15 /Console K-1.15
3. Ригель Z /Crossbar Z
4.  Саморіз 6,3х19 /Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6. Саморіз 4,8х13 /Self-tapping screw 4,8х13
7.  Фасадний камінь VENTAROCK /Facade stone  VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation
10. Водостік/ Gutter
11.  Дюбель віддаленого монтажу /Anchor for remote installation

1. Стіна /Wall
2. Стійка С1 /Rack C1
3. Фасадний камінь VENTAROCK /Facade stone  VENTAROCK
4. Дюбель /Anchor
5. Водостік/ Gutter
6. Дюбель віддаленого монтажу /Anchor for remote installation

VENTAROCKVENTAROCK
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Дюбель1.
Стійка С-12.
Самонаріз 4,8х13 мм3.
Фасадний камінь VENTAROCK4.

5*.  Стіна
6.   Елемент жорсткості
7.   Парапет

Прилягання системи до парапета

10

1

2
3

4 56

7

Ñò³íà1.
Äþáåëü2.
Ñàìîð³ç 6,3õ193.
Ôàñàäíèé êàì³íü VENTAROCK4.
Ñò³éêà Ñ-15.
Ãíóòèé îöèíêîâàíèé ïðîô³ëü6.
Åëåìåíò æîñòêîñò³7.

Îáëàøòóâàííÿ ãåðìåòèçàö³éíîãî øâà
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Дюбель1.
Стійка С-12.
Фасаднй камінь VENTAROCK3.

4*. Стіна
5.   Відлив
6.   Цоколь

Прилягання системи до цоколя
Варіант 1

Прилягання системи до цоколя
Варіант 2

10
5*

30
00

*

30
00

*

Саморіз 4,3х13

Стійка С-1

min 100Саморіз 6,3х19

Ригель Z

Влаштування диформаційного шва для Стійки С-1 і ригеля Z

Лінія стику вертикальних профілів 

Прилягання системи до цоколя варіант 1 
Alignment of the system to the plinth option 1

Прилягання системи до цоколя варіант 2 
Alignment of the system to the plinth option 2

Прилягання системи до парапету 
Alignment of the system to the parapet

Влаштування деформаційного шва для Стійки С1 та Ригеля Z
 Installation of an expansion seam for Rack C1 and Crossbar Z

Облаштування герметизаційного шва 
Arrangement of a sealing joint

1. Дюбель /Anchor
2. Стійка С1 /Rack C1
3.  Саморіз 4,8х13 / 

Self-tapping screw 4,8х13
4.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
5. Стіна /Wall
6.  Елемент жорсткості / 

Stiffness element 
7. Парапет /Parapet

1. Стіна /Wall
2. Дюбель /Anchor
3.  Саморіз 6,3х19 / 

Self-tapping screw 6,3х19
4.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
5. Стійка С1 /Rack C1
6.  Гнутий оцинкований профіль / 

Bent galvanized profiles
7.  Елемент жорсткості / 

Stiffness element 

1. Дюбель /Anchor
2. Стійка С1 /Rack C1
3.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
4. Стіна /Wall
5. Відлив /Windowsill
7. Цоколь / Plinth

10
5*

30
00

*

30
00

*

Саморіз 4,3х13

Стійка С-1

min 100Саморіз 6,3х19

Ригель Z

Влаштування диформаційного шва для Стійки С-1 і ригеля Z

Лінія стику вертикальних профілів 

Саморіз 6,3х19
Self-tapping screw 6,3х19

Саморіз 4,8х13 
Self-tapping screw 4,8х13

Лінія стику вертикальних профілів 
The line of connection of vertical profiles

Ригель Z
Crossbar Z

Стійка С1 
Rack C1

48
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Примикання до балконної плити та штукатурки

Дюбель1.
Консоль К-1.152.
Ригель Z3.
Самонаріз 6,3х19 мм4.
Стійка С-15.
Самонаріз 4,8х13 мм6.
Фасадний камінь VENTAROCK7.
Стіна8.
Утеплювач9.
Дюбель зонт10.
Гнутий листовий матеріал11.
Твердий утеплювач12.
Гідроізоляція13.
Скріпленна теплоізоляція14.
Теплоізоляційна прокладка15.

L згідно із ТР на спліт-систему

12

1311

7

5

6

3
9 4 2

8*
10

1

Дюбель1.
Консоль К-1.152.
Ригель Z3.
Самонаріз 6,3х19 мм4.
Стійка С-15.
Самонаріз 4,8х13 мм6.
Фасадний каміньVENTAROCK7.

8*. Стіна
9   Утеплювач
10. Дюбель зонт
11.  Зовнішній блок кондиціонера
12.  Кронштейн для кріплення зовнішнього 
       блока кондиціонера
13.  Термоізоляційна прокладка

Схема кріплення СПЛІТ- системи

L згідно із ТР на спліт-систему

40
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3 45

6

7
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9
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11

Утеплення відкосу

Дюбель1.
Консоль К-1.12.
Ригель Z3.
Самонаріз 6,3х19 мм4.
Стійка С-15.
Самонаріз 4,8х13 мм6.
Фасадний камінь VENTAROCK7.
Стіна8.
Утеплювач9.
Відкіс10.
Віконна рама11.
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Примикання до балконної плити та штукатурки

Дюбель1.
Консоль К-1.152.
Ригель Z3.
Самонаріз 6,3х19 мм4.
Стійка С-15.
Самонаріз 4,8х13 мм6.
Фасадний камінь VENTAROCK7.
Стіна8.
Утеплювач9.
Дюбель зонт10.
Гнутий листовий матеріал11.
Твердий утеплювач12.
Гідроізоляція13.
Скріпленна теплоізоляція14.
Теплоізоляційна прокладка15.
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17Дюбель1.
Консоль К-1.12.
Ригель Z3.
Самонаріз 6,3х19 мм4.
Стійка С-15.
Самонаріз 4,8х13 мм6.
Фасадний камінь VENTAROCK7.
Стіна8.
Утеплювач9.
Дюбель зонт10.
Гнутий листовий матеріал11.
Твердий утеплювач12.
Гідроізоляція13.
Скріпленна теплоізоляція14.
Теплоізоляційна прокладка15.
Елементи каркаса16.
OSB плита17.
Сталева пластина 2мм18.
Розширювач віконний19.

Схема монтажу до парапету і примикання до вітражу

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.1 /Console K-1.1
3. Ригель Z /Crossbar Z
4.  Саморіз 6,3х19 / 

Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6.  Саморіз 4,8х13 / 

Self-tapping screw 4,8х13
7.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation
10. Відкіс /Slope
11. Віконна рама/ Window frame

Схема кріплення СПЛІТ-системи 
Scheme for installing the SPLIT system

Утеплення відкосу 
Thermal insulation of the slope

Примикання до балконної плити та декоративної штукатурки 
Alignment to the balcony plate and to the decorative plaster

 Влаштування парапету, примикання фасаду до вітражу  
Installation of the parapet,  alignment of the facade to the stained glass

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.15 /Console K-1.15
3. Ригель Z /Crossbar Z
4. Саморіз 6,3х19 /Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6. Саморіз 4,8х13 /Self-tapping screw 4,8х13
7.  Фасадний камінь VENTAROCK /Facade stone VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation
10. Дюбель зонт /Umbrella anchor
11.  Зовнішній блок кондиціонера /External air conditioner 

unit
12.  Кронштейн для кріплення зовнішнього блока кондиці-

онера /  
Bracket for mounting the external unit of the air 
conditioner

13.  Термоізоляційна прокладка / Thermal insulation gasket

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.15 /Console K-1.15
3. Ригель Z /Crossbar Z
4. Саморіз 6,3х19 /Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6. Саморіз 4,8х13 /Self-tapping screw 4,8х13
7. Фасадний камінь VENTAROCK /Facade stone  VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation
10. Дюбель зонт /Umbrella anchor
11. Гнутий листовий матеріал /Bent sheet material
12.  Твердий утеплювач /  

Solid insulation
13.  Гідроізоляція /  

Waterproofing
14.  Скріплена теплоізоляція / 

Bonded thermal insulation 
15.  Термоізоляційна прокладка /  

Thermal insulation gasket

1. Дюбель /Anchor
2. Консоль К-1.1 /Console K-1.1
3. Ригель Z /Crossbar Z
4.  Саморіз 6,3х19 / 

Self-tapping screw 6,3х19
5. Стійка С1 /Rack C1
6.  Саморіз 4,8х13 / 

Self-tapping screw 4,8х13
7.  Фасадний камінь VENTAROCK / 

Facade stone  VENTAROCK
8. Стіна /Wall
9. Утеплювач /Thermal insulation
10. Дюбель зонт /Umbrella anchor
11.  Гнутий листовий матеріал / 

Bent sheet material
12.  Твердий утеплювач /  

Solid insulation
13. Гідроізоляція / Waterproofing
14.  Скріплена теплоізоляція / 

Bonded thermal insulation 
15.  Термоізоляційна прокладка /  

Thermal insulation gasket
16.  Елементи каркаса / 

Frame elements
17. OSB плита / OSB plate
18. Сталева пластина /Steel plate
19.  Розширювач віконний/  

Window expander
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17Дюбель1.
Консоль К-1.12.
Ригель Z3.
Самонаріз 6,3х19 мм4.
Стійка С-15.
Самонаріз 4,8х13 мм6.
Фасадний камінь VENTAROCK7.
Стіна8.
Утеплювач9.
Дюбель зонт10.
Гнутий листовий матеріал11.
Твердий утеплювач12.
Гідроізоляція13.
Скріпленна теплоізоляція14.
Теплоізоляційна прокладка15.
Елементи каркаса16.
OSB плита17.
Сталева пластина 2мм18.
Розширювач віконний19.

Схема монтажу до парапету і примикання до вітражу
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КОНСТРУКТИВ МІЖПОВЕРХОВОГО КРІПЛЕННЯ СИСТЕМИ
THE DESIGN OF THE INTER-FLOOR FASTENING OF THE SYSTEM

Профіль Омега /  
Profile Omega - (omg_40*80*3200)

Консоль NW /  
Console NW  -  (nw)

Профіль MN  /   
Profile MN  - (mn.gor_1)

50
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РОЗШИФРОВКА АБРЕВІАТУРИ 
ABBREVIATION EXPANSION
Камінь VENTAROCK А600*100 мм колір 1301

Камінь VENTAROCK B300*100 мм колір FD1324

Камінь VENTAROCK A600*200 мм колір 1341g

VENTAROCK stone А600*100 mm 1301

VENTAROCK stone B300*100 mm FD1324

VENTAROCK stone A600*200 mm 1341g

Профіль Стійка С1 • Профіль Стійка ВТС1
Консоль К-1.1 • Консоль ВТК-1.1

Profile rack С1 • Profile rack ВТС1
Console К-1.1 • Console ВТК-1.1

А означає товщину каменя 30 мм 600*100 означає розміри довжини 
та ширини каменя

1301 артикул каменя

B означає товщину каменя 25 мм 300*100 означає розміри довжини 
та ширини каменя

FD – позначка інформує, що це ка-
мінь колекції Free design, яка по-
казує на якому з кольорів каменю 
буде флеш фарбування

А means the thickness of stone is 30mm 600*100 means the length and width 
of the stone 

1301 stone identification number

B means the thickness of stone is 25mm 300*100 means the length and width 
of the stone 

FD - mark informs that it is a stone 
of the Free design collection, which 
shows on which of the colors of the 
stone flash dye will be applied

А означає товщину каменя 30 мм
   * в даному випадку камінь форматом 
600*200 виготовляється тільки 30мм 
товщиною

g-  позначка інформує, що це камінь 
колекції Glossy
v-  позначка інформує, що це камінь 
колекції Vintage
s -  позначка інформує, що це камінь 
колекції Scratch
b - позначка інформує, що це камінь 
колекції Brick,  

600*200 означає розмі-
ри довжини та ширини 
каменя

Абревіатура ВТ вказує, що елементи підсистеми 
виготовленні з металу 2го класу. Натомість від-
сутність даної абревіатури у назві, вказує, що при 
виробництві використовується метал 1го класу.

The abbreviation ВТ indicates that the elements of 
the subsystem are made of metal of the 2nd class. In 
case if this abbreviation is not present in the name, 
it indicates that 1st class metal is used in production.

А means the thickness of stone is 30mm
   * in this case, the 600*200 format 
stone is made only 30mm thick

g - mark informs that it is a stone of the 
Glossy collection
v - mark informs that it is a stone of the 
Vintage collection
s - mark informs that it is a stone of the 
Scratch collection
b - mark informs that it is a stone of the 
Brick collection

600*200 means the 
length and width of the 
stone

VENTAROCKVENTAROCK
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УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ

CONDITIONS OF TRANSPORTATION
1.   Матеріали транспортуються автомобільними транспорт-

ними засобами відповідно до правил вантажоперевезень. 
2.  При транспортуванні палети з товаром необхідно фіксу-

вати спеціальними ременями  та забезпечити захист 
матеріалу від впливу вологи та механічних ушкоджень.

3.  Не допускається ставити палети одна на одну.
4.  Не допускається завантаження інших товарів/матеріалів 

на палети з товаром
5.  Не ходіть по палетах з матеріалом та без
6.  Не допускається піднімання палет з матеріалом стропами.
7.  Розвантаження матеріалу рекомендується викнувати 

навантажувачами та захватами для палет.
8.  Провисання піддона викликає (може викликати) по-

верхневі тріщини (каменя) і навіть сильні пошкодження  
матеріалу.

9.  Знімайте палети по черзі.

1.   Materials are transported by motor vehicles in accordance 
with the conditions of carriage of goods.

2.  When transporting pallets with goods, it is necessary to fix 
them with special belts and ensure the protection of the 
material against the effects of moisture and mechanical 
damages.

3.  It is not allowed to put pallets on top of each other.
4.  It is not allowed to load other goods/materials on the pallets 

with goods
5.  Do not walk on pallets regardless whether they are with 

material or without
6.  It is not allowed to lift pallets with the material using slings.
7.  It is recommended to carry out unloading of material with 

the help of loaders and grippers for pallets.
8.  Pallet sagging causes (can cause) surface cracks (of the 

stone) and even severe damage to the material.
9.  Remove the pallets one by one.

+
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УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

STORAGE CONDITIONS
1.   Палети з матеріалом потрібно розташовувати та зберіга-

ти на рівних горизонтальних поверхнях, щоб запобігти 
заваленню.

2.  Не ставте палети одна на одну
3.  Матеріал потрібно зберігати у приміщенні чи під дахом 

в оригінальній заводській упаковці безпосередньо до 
монтажу на фасад.

4.  Обов’язково потрібно забезпечити захист матеріалу від 
попадання вологи та прямих сонячних променів.

5.  У разі порушення цілісності заводської упаковки та/ або 
зберігання під відкритим небом, матеріал треба накри-
вати водонепроникним матеріалом ( поліетиленова 
плівка, брезент тощо).

6.  Під час і після монтажу забезпечити захист від попадан-
ня  атмосферних опадів на задню сторону каменю.

1.   Pallets with material must be placed and stored on the flat 
level surfaces to prevent tipping.

2.  Do not stack pallets on top of each other
3.  The material must be stored indoors or under the roof in 

the original factory packaging immediately prior to the 
installation on facade.

4.  It is necessary to provide protection to the material from 
moisture and direct sunlight.

5.  In case if the integrity of the factory packaging is damaged 
and/or storage in an open air, the material must be covered 
with a waterproof material (polyethylene film, tarpaulin, etc.).

6.  During and after installation, protection against 
precipitation on the back side of the stone must be ensured
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ПРИЙОМ ТОВАРУ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ НА ОБ’ЄКТІ

RECEPTION OF GOODS AND THEIR MOVEMENT AT THE FACILITY
1.   При отримані товару обов’язково повинні бути супровід-

ні документи, такі як товарно-транстортна накладна та 
видаткова накладна.

2.  Зберігайте інструкції до матеріалу, пакувальний лист, 
маркування палет.

3.  Будь-які дефекти матеріалу повинні бути задокументова-
ні необхідним чином та фотозйомкою.

4.  Уникайте провисання та вібрацій палет, це викликає 
пошкодження матеріалу.

5.  Не складайте фасадний камінь лицьовою стороною на 
підлогу, та використовуйте спеціалізовані “прокладки” 
для зберігання та транспортування каменя.

1.   When receiving the goods, the accompanying documents, 
such as bill of lading and sales invoice, must be present there.

2.  Do not discard the instructions for the material, the packing 
list, and the marking of the pallets.

3.  Any defects on the material must be documented in an 
appropriate manner and photographed.

4.  Avoid sagging and vibration of the pallets, this causes 
damage to the material.

5.  Do not stack the facade stone face down on the floor, and 
use specialized «pads» for storing and transporting the 
stone.
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1. Не малюйте позначки на лицьовій поверхні фасадного каменя, видалити їх може бути не можливо.
2. Під час монтування та різання матеріалу використовуйте захисні окуляри та маску від пилу. Користуйтесь 
рукавицями.
3. Пил від свердління та різання матеріалу потрібно видаляти одразу.
4. Не використовуйте техніку, що ріже струменем води.
Неправильне поводження з матеріалом у вологому стані може призвести до погіршення якості.
5. Камінь ріжеться кутовим станком з сухим різом.
6. Вироби з металу рекомендується різати спеціалізованим інструментом, що підходить за показниками 
 виористаня на розсуд підрядної організації.

1. Do not draw marks on the front surface of the facade stone, as it may be impossible to remove them.
2. Use safety glasses and a dust mask when mounting and cutting material. Use gloves.
3. Dust from drilling and cutting material must be removed immediately.
4. Do not use water jet cutting equipment.
Improper handling of the material when wet can lead to quality degradation.
5. The stone is cut with an angular machine with a dry cut.
6. It is recommended to cut metal products with a specialized tool that is suitable for the indicators of use at the 
discretion of the contracting organization.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

RECOMMENDATIONS

+
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Будь-який опис характеристик продукту або інструкції може бути трансформований згідно індивідуального 
проекту.
Вся технічна інформація та креслення відповідають дійсності та заявленим характеристикам.

Усю інформацію, яка вас цікавить, слід перевіряти у кожному окремому випадку або посилатись на робочий 
проект.

Не беремо відповідальність за правильність, повноту та актуальність не зважаючи на ретельний огляд.  
Це стосується зокрема помилок друку та можливих змін технічних характеристик, які можуть виникнути  
у зв’язку покращенням та/або удосконаленням.

Any description of product characteristics or instructions can be transformed in accordance with an individual design.
All technical information and drawings correspond to the reality and specifications stated.

All information, which is of interest to you, should be checked on a case-by-case basis or customer should refer to the 
working design.

We do not assume responsibility for correctness, completeness and relevance despite comprehensive review. 
This applies, in particular, to typographical errors and possible changes to specifications that may occur due to 
improvements and/or advancements.

ПРИМІТКИ

NOTES
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