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ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ 

TEKNIKA GROUP – група виробничих та торгівельних компаній, утворених навколо Харків-
ської Інженерно-Виробничої Компанії «Техніка» – була заснована в 1987 році і на сьогоднішній 
день є одним з провідних на Україні постачальників пакувальних матеріалів і обладнання. 
Список наших клієнтів включає, як найбільші підприємства України, що вимагають від нас 
регулярного великотоннажного постачання високоякісної продукції, так і представників 
середнього й малого бізнесу, що цінують нас за постійну наявність на складах різноманітного 
асортименту товарів і нашу здатність запропонувати економічне та комплексне вирішення 
проблем пакування.

Виробничі підприємства, що входять до складу TEKNIKA GROUP, забезпечують відмінне 
співвідношення ЦІНА-ЯКІСТЬ по всіх групах товарів і здатність швидко реагувати на потреби 
клієнтів. 

Поліпропіленові пакувальні стрічки нашого виробництва протягом останніх років стабіль-
но займають значний сегмент ринку пластикових пакувальних стрічок України. Сучасне устат-
кування дозволяє робити різні типорозміри пакувальних стрічок для різних груп споживачів 
і товарів. 

TEKNIKA GROUP є виробником харчової плівки-стретч і термозбіжної плівки на основі ПВХ. 
Ви щодня зустрічаєте наші плівки в провідних супермаркетах та підприємствах громадського 
харчування по всій території країни. Не поступаючись провідним виробникам світу з якості 
плівок, наше підприємство пакувальних матеріалів пропонує найкращі ціни та швидкі безпере-
бійні поставки. Вся наша продукція сертифікована і призначена для контакту з харчовими про-
дуктами, що підтверджено висновком Державної санітарно-гігієнічної експертизи. 

Оригінальні стрічкообв’язуючі пристрої сімейства «МУЛ», що випускаються нами з 1988 
року, одержали визнання й постачаються більш ніж в 30 країн світу, включаючи країни СНД, 
ЄС, США і Канаду. Пристрої застосовуються при пакуванні всіх типів вантажів сталевими, 
поліпропіленовими, ПЕТ і кордовими стрічками. 

«Atlas» – торгова марка, під якою TEKNIKA GROUP випускає клейку стрічку - скотч. 
Всі пропоновані товари ми готові доставити споживачеві в будь-яке місце України власним 

транспортом з наших складів у Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Львові, Одесі, 
Сумах, Харкові, Херсоні. 

На все устаткування та інструменти наша компанія надає гарантійне і післягарантійне 
обслуговування. Всі пакувальні процеси, для яких використовується наше устаткування, 
забезпечуються необхідними витратними матеріалами.

ТОВ фірма «ІВК Техніка» стала членом міжнародної 
асоціації American Chamber of Commerce. Це міжна-
родно орієнтована бізнес-спільнота, члени якої є най-
більшими інвесторами, транснаціональними холдин-
гами. Будучи неурядовою і некомерційною організаці-
єю, фінансується виключно за рахунок коштів учасни-
ків, а діяльність спрямована на проведення економіч-
них реформ, розвиток ділового середовища на основі 
справедливості і прозорості, зокрема на території 
України.

Ми запрошуємо вас до довгострокової та плідної 
співпраці! 

З повагою, колектив компанії ТОВ фірма «ІВК Техніка» 
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ЗМІСТ

ЗМІСТ

ОБВ’ЯЗКА ВАНТАЖІВ  

Стрічка поліпропіленова, інструменти, обладнання 3
Стрічка поліестерна, інструменти, обладнання 5
Стрічка металева, інструменти, обладнання 7
Стрічка кордова, інструменти 9
Шпагат 9

ПАКУВАННЯ ТЕХНІЧНОЮ ПЛІВКОЮ  

Плівка стретч технічна, ручний інструмент  10
Повітряно-пухирчата плівка 11
Пінополіетилен IZOLON 11
Палетайзери 12

СКОТЧ, СПЕЦ.СТРІЧКИ 

Скотч, розмотувачі скотчу (диспенсери), заклеювачі коробів скотчем 14
Спец.стрічки (скотч двосторонній, скотч малярний, скотч армований, сигнальні стрічки) 16

ВАКУУМНЕ ПАКУВАННЯ  

Вакуумні машини 17
Приклади сумішей газів для пакування 23
Вакуумні насоси і витратні матеріали до вакуумних машин 24
Вакуумні пакети 26

ЗВАРЮВАЧІ, ЗАСОБИ СКРІПЛЮВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ  

Зварювачі плівок 27
Мішкозашивні машини 32
Інструмент для скріплювання картонних коробів та скоби 33
Пристрої для встановлення дати 34

АВТОМАТИЧНІ ПАКУВАЛЬНІ МАШИНИ І ЛІНІЇ  

Скін-пакування 36
Термовакуумформовочне устаткування 37
Горизонтальні пакувальні машини (flow-pack) 38

ПАКУВАННЯ В ТЕРМОЗБІЖНУ ПЛІВКУ  

Обладнання для пакування в термозбіжну плівку 40
Плівка термозбіжна ПВХ 46
Поліолефінова термозбіжна плівка 47

ПАКУВАННЯ В ХАРЧОВУ ПЛІВКУ, ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Устаткування для пакування в харчову плівку 48
Плівка харчова ПВХ 48

СКЛАДСЬКЕ ТА ТРАНСПОРТУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Транспортери, конвеєри-рольганги 49

ІНШІ ТОВАРИ 

Пакети з застібкою Zip-Lock 50
Рукавички робочі трикотажні 50
Тефлонові тканини 51

Контактна інформація 52
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ТОВ фірма ІВК Техніка

Головний офіс: Україна, 61004, м. Харків, пров. Райрадівський, 1
+38 (057) 733-09-83, +38 (050) 396-58-51, +38 (067) 574-67-33

info@teknika-ua.com 
www.upakovka.com.ua

Філії в Україні

Дніпро +38 (050) 327-68-23; +38 (067) 573-62-22

Запоріжжя +38 (050) 560-03-76; +38 (067) 575-92-25

Київ +38 (050) 327-68-76; +38 (067) 575-03-67

Кропивницький (Кіровоград) +38 (050) 402-26-21

Львів +38 (050) 327-16-63; +38 (067) 546-53-51

Одеса +38 (050) 309-07-51

Суми +38 (050) 327-80-25

Херсон +38 (050) 343-06-63

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


