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Main Office and Factory:

Reinprechtsdorfer Straße 56/3+4, 1050 Vienna, Austria

Tel.: +436603598408 

+ 43 660 3168400

Email: info@dunyainvestment,com; 

Web sites:www.dunyainvestment.com;
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20 успішних років у галузі...
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Dunya Investment GmbH 
Наша компанія розпочала свою діяльність у 2001 році, 
виконуючи проекти зі збирання-розбирання та мобілізації 
збірних будівельних майданчиків та житлових приміщень у 
Туреччині та за кордоном. Компанія Dunya Investment GmbH 
працювала над збиранням будівель, легкими та важкими 
сталевими конструкціями.
Наша компанія є серйозним партнером з рішень
для мобілізації, особливо у зарубіжних проектах. Починаючи з 
2011 р. Dunya Investment GmbH, враховуючи сейсмічні 
особливості країни,
інвестувала в область легкої сталі та почала надавати послуги з 
досвідченими співробітниками у цій галузі. Наша компанія, яка 
уважно стежить за розвитком технологій, розширила свій 
машинний парк та збільшила
виробничі потужності, стала лідером у виробництві легких 
металоконструкцій, які стрімко з'являються в нашій країні.

Як провідний виробник наша компанія відповідає
потребам широкого промислового, шкільного,
лікарняного, соціального житла, багатоповерхових будинків, 
вілл та
інших будівель з легкої сталі та продовжує будувати безпечні, 
практичні та економічні конструкції, вносячи свій внесок у 
розвиток промисловості, у країні.
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НАША МІСІЯ - забезпечити широке використання легких сталевих 
будівельних і тим самим зробити внесок в економіку країни.
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СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

Виробництво будівельних елементів

Проекти сучасного та надійного розумного житла – наш бізнес!
Dunya Investment GmbH є партнером понад 200 збірних та легких сталевих 
будівельних компаній.

Сучасні житлові рішення

Наша компанія зарекомендувала себе в багатьох різних типах будівель, та крім 
виробництва будівельних елементів для професійних компаній
ми надаємо послуги від проектування до здачі проекту "під ключ".

Мобілізаційні послуги

Dunya Investment GmbH також має великий досвід у виробництві контейнерів та 
установці
будівельних майданчиків. Завдяки важливим проектам у Туреччині та за 
кордоном
наша компанія за короткий час здобула респектабельне місце на ринку.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛЬНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Лист із легованої оцинкованої сталі, товщина якого варіюється від 0,8 мм до 1,6 мм, формується на верстатах
для холодної прокатки і формується у профілі, придатні для статичних розрахунків. Ці профілі з'єднуються з 
допомогою гвинтів та заклепувальної системи без зварювання та формують каркас конструкції. Каркасна 
система,
що включає несучі стіни, конструкцію підлоги та даху, зроблена повністю жорсткою завдяки нанесенню 
відповідних покриттів.

БЕТОННА ОСНОВА
 Базовий фундамент із простою системою балок, висотою близько 30 см. Несучі стіни прикріплені до 
залізобетонного фундаменту бетонними балками. Інші прогалини заповнюються блокуванням. Підлогове 
покриття створюється заливкою бетону за допомогою сталевої арматури.

СИСТЕМА ПІДШИПНИКА
 Статичний проект несучої системи підготовлений відповідно до таких стандартів та правил: 

• Специфікація AISI для проектування елементів з холоднокатаної сталі.
• TS-498 «Розрахункові значення навантажень, що приймаються при визначенні розмірів будівельних
елементів»
• ASCE-7 «Мінімальні проектні навантаження для конструкції»
• Посібник з споруд у районах лих
• Міжнародний будівельний кодекс 2003
• Міжнародний Житловий Кодекс 2003
• TS-6 розрахунку та будівництва»
• Стандарти оцинкованого сталевого листа
• Приписуючий метод для каркасу житлової холодногнутої сталі, North American Steel-Framing Alliance
• Проектування холоднокатаних сталевих систем: Технічні інструкції, Інженерний корпус армії США.
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Зовнішні стіни

Внутрішні стіни

• Каркасна система, що складається з 90-міліметрових профілів C, виготовлених з
використанням роликової листозгинальної машини
• 60-міліметрова кам'яна вата в C-профілі каркасі
• Покриття з Бетопан / Боардекс / ОСП / Гіпсокартон, відповідно до проекту.
• Гіпсово-гіпсове оброблення на гіпсокартоні
• Фарба або Шпалери відповідно до проекту
Покриття даху
• Застосування ОСП на сталевих покрівельних панелях
• Мембрана
• черепиця для даху / металева плитка / кам'яна плитка / сендвіч-панелі

ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА

Стельові покриття

• Скловолоконна ізоляція в сталеві стельові панелі
• Покриття для стелі з гіпсокартону + Фарба або гіпсове покриття 60 x 60

Всі матеріали, такі як покриття, ізоляція та аксесуари, можуть бути змінені у 
відповідно до проекту та уподобань клієнта.

• Каркасна система, що складається з 140-міліметрових профілів C, виготовлених з
використанням роликової листозгинальної машини
• ізолюючий матеріал
• Залежно від проекту, бажано продукти Бетопан / Боардекс / ОСП / Ташоніт /
Шпона і т.д.
• 60 мм + 60 мм кам'яна вата у C-подібному каркасі

• Залежно від проекту, бажано обшивка з кам'яної вати – 5 см.
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ПЕРЕВАГИ

Найбільш важливою перевагою легкої сталевої конструкції
порівняно з іншими типами конструкцій і те, що вона
є однорідною, ізотопною, довговічною і
мінімізовану з ініціативи людини конструкційну
систему.

Заводське виробництво та польові зборки можуть бути завершені в
дуже короткі терміни, 365 днів на рік, без помилок та пошкоджень. В
Є широкий вибір варіантів дизайну і матеріалу. З
допомогою системи прихованої колонної балки надається чиста
площу приміщень.

Товщина стінок відповідає певним стандартам та
забезпечує економію на зовнішньому облицювання та економію
простору в інтер'єрі на 7-10% Ця система легша за інших
будівельні системи, і ця функція зменшує вплив, який
буде відчувати будинок під час землетрусу, і забезпечує
надійний захист від землетрусу
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ЕКОНОМІЧНО

Попередньо виготовлені несучі 
елементи забезпечують висока якість 
за низької ціни та
скорочують час будівництва.
Сталь – це матеріал, який має
найвище ставлення ваги
вантажопідйомності.
Сталеві конструкційні елементи
виробляються в менших перерізах та
розмірах, легше та чудового
якості через високу несучу
Можливості стали. Ціновий баланс та
короткі терміни будівництва
дозволяють людям оселитися раніше 
та
надають меншу орендну
плату, відсотки та переваги в
вартості.

СЕЙСМІСТІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Сталь є найбільш
сейсмостійким будівельним
матеріалом через свою високу
міцності, гнучкості та легкої ваги.
Легка вага матеріалу дозволяє йому
не ламатися та протистояти ударам.
Єдиним фактором, який
зменшить силу землетрусу,
є полегшення конструкції.
Оскільки чим більша маса
споруди, тим більше буде на нього
тиск землетрусу. Сталеві
будинки в 5 разів легші за 
залізобетонні
конструкцій.
Це означає, що навантаження
землетрусу на будівлю буде вп'ятеро
менше.

ВИСОКА ЯКІСТЬ

Якість сталі, що виготовляється
відповідно до міжнародних
стандартами і є повністю
промисловим продуктом,
перевіряється та документується на
на кожному етапі її виробництва.
Виробник або користувач не
можуть втручатися у фізичні
властивості матеріалу.
Теоретичні розрахункові значення
також дійсні на практиці.
Оскільки матеріал не захований 
усередині
бетону, відповідність проекту та
матеріалу стандартам можна
перевірити в будь який час.



• Якість сталевих будівельних елементів знаходиться під
постійним контролем. Виготовляється відповідно до стандартів
у заводських умовах.
• Це однорідний та ізотропний матеріал, який показує
властивості бажаного матеріалу, а похибка матеріалу при
статичних розрахунках дуже мала.
• Використання невеликих секцій дозволяє збільшити площу
використання будівлі.
• Будівництво без колон з меншими секціями забезпечує
альтернативи у створенні великого простору та бажаної
конструкції за низьких витрат. 
• Можна будувати набагато легші конструкції. Це не тільки
знижує основні витрати, але й забезпечує важливу перевагу
під час захисту від землетрусів.
• Можна будувати за будь-яких погодних умов і дуже швидко. Це
забезпечує низькі витрати на робочу силу та здатність швидко
реагувати на потреби.
• Потрібна кваліфікована майстерність. Це мінімізує
помилки у застосуванні.
• Матеріал завжди можна легко контролювати.
• З будь-якої причини пошкоджений будівельний елемент
можна легко замінити. Цей процес швидкий, легкий та недорогий. 
• За бажанням можна легко посилити сталеву конструкцію; можна 
розібрати і змонтувати цю ж конструкцію в іншому місці. • Після 
закінчення складання сталеві конструкції можуть використовуватися 
повним навантаженням. 14 

ЧОМУ СТАЛЬ?
Стальні конструкції 

Бетонні конструкції

• Якість залізобетонних конструкцій може знизитися в
небезпечні розміри через помилки в застосуванні.
• Бетон не такий однорідний та ізотропний, як сталь, та
похибка вища через припущення у статичних розрахунках.
Тому витрати зростають.
• Після заливання бетону дуже складно та дорого перевірити
якість залізобетонної конструкції.
• З будь-якої причини Важко пошкоджений елемент
конструкції зміцнити важко і дорого. Цей процес приносить
із собою архітектурні проблеми. 
 • У широких прорізах поперечні перерізи більші, а витрати
вище. При створенні великого простору та бажаного
дизайну в порівнянні зі сталевим у бетонних конструкціях
альтернативи обмежені.
• Вартість фундаменту також висока через велику вагу. за
тієї ж причини, це невигідно через взаємодію
фундаменту по відношенню до навантаження землетрусу
• Термін будівництва довгий і не підходить для роботи у будь-
яких
погодних умов. Таким чином, це довгостроковий і більше
дорогий процес.



ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ ПРОДУКТ 
100% Перероблений, Довговічний та Сучасний

Легкі сталеві конструкції - це 100% перероблюваний, не газоподібний, енергозберігаючий, ресурсозберігаючий тип 
конструкції, що сприяє економії робочої сили та сумісний з екологічним балансом. Викид газу в залізобетонних системах 
завдає непоправної шкоди природі та здоров'ю людини. Екологічно небезпечних відходів, що виникають під час та після 
будівництва, немає у сталевих конструкціях. Враховуючи ці фактори, сталеві конструкції є найбільш підходящою 
будівельною системою для природи та здоров'я людини
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ЗБІРНА КОНСТРУКЦІЯ

Dunya Investment GmbH пропонує швидкі, економічні та
безпомилкові рішення для професійних
фірм, виробляючи легкі сталеві будівельні
елементи, такі як кроквяні системи,
балки, конвеєрні колони, сходи, панелі
дахи та стелі, стінові панелі.

• Збірні конструкції покрівельні ферми
• Збірні конструкції сегментів покрівлі
• Збірні конструкції «H Профіль»
• Збірні конструкції Панелей, що склеюються.
• Збірні конструкції «C та U Профіль»
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ВИРОБНИЦТВО КОНТЕЙНЕРІВ

Наша компанія виробляє широкий асортимент
контейнерів, таких як контейнери стандартного типу та 
розмірів, а також контейнери для житлових приміщень 
різних розмірів.
Наша продукція виготовляється зварювальної та
розібраної. Приділяючи особливу увагу якості сировини 
та якості роботи наша компанія надає послуги з 
розробки проектів для спеціальних проектів та таборів.
Наша компанія має великий досвід монтажу та
демонтажу будівельних майданчиків, та завдяки
реалізованих проектів за короткий час зайняла
гідне місце в секторі як у Туреччині, так і за
кордоном.
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01  ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 
Сучасні житлові рішення в
будівництві як економічних так і до 8-ми
поверхових житлових структур.

02  ПРОМИСЛОВІ БУДИНКИ 
Рішення для промислового будівництва
з висотою до 6 метрів та відстанню між
колонами до 10 метрів без використання
важкої сталевої опори.

03  КОМЕРЦІЙНІ БУДИНКИ 
Вигідне рішення для інвесторів, саме
швидке та економічне рішення для
комерційного процесу

04  ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ 
Стійкі та довговічні об'єкти та
службові приміщення для офіційних
установ.

МІСЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕГКИЙ 
СТАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ



Проекти житлових будинків 

Наша компанія створює сучасні житлові будинки до 8-
поверхів з легкої сталевої конструкції, які
економічні, сейсмостійкі та встановлюються в короткі
терміни.

20 

Економічні споруди:

Хобі будинок
Фермерський будинок
Господарські споруди

Житлові будинки:

Приватні будинки
Вілли
Багатоповерхові квартирні 
будинки



Промислові будівлі 
Легка сталева конструкція дозволяє будувати
промислову конструкцію заввишки до
6 метрів і проміжком між колон до 15 метрів без
необхідності використання важкої сталевої опори
.Оскільки навантаження збудованих будівель на кв м 
низька, основні витрати на бетон зменшуються.
Процес будівництва набагато коротший
і задіє менше робочої сили і є більш придатною, ніж 
альтернативи, можна наносити матеріали покриття 
безпосередньо. Особливості використовуваного матеріалу 
сприяють нанесенню покриття безпосередньо.
Внаслідок чого бюджет суттєво економиться. Наша 
компанія пропонує послуги, що включають архітектурне 
проектування, статичний розрахунок, виробництво, 
монтаж на місці та виробництво під ключ

• Заводи 
• Склади 
• Майстерні 
• Гаражі 
• Сільське господарство та 
тваринництво
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Комерційні будівлі

  Надаємо найбільш економічне та швидке рішення для 
комерційних будівель з використанням легкої сталевої 
конструкції. Дуже важливо задовольняти потреби 
комерційних будівель найшвидшим, економічним та 
здоровим способом. Той факт, що інвестор отримує 
будівлю якнайшвидше, означає, що комерційний процес 
починається якнайшвидше. Це великий зиск для інвестора

• Офісні будівлі
• Магазини
• Заводський офісний будинок
• Готелі
• Приватні лікарні та Медичні центри
• Супермаркет/Торговий центр
• VIP-будівлі для будівельного майданчика
• Гостьові будинки
• Додаткові поверхи на залізобетонній будівлі
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Громадські будівлі
 Легкі сталеві будівельні конструкції стали широко
використовуватися при будівництві громадських будівель
.
Офіційні установи віддають перевагу системам
легких сталевих конструкцій у багатьох службових
будинках у зв'язку з тим, що їх можна швидко
та безпечно вводити в експлуатацію, вони відносяться до 
класу постійного житла і термін експлуатації дуже високий
.
Наша компанія надає виробництво легких
сталевих каркасів, монтаж на місці
та будівництво під ключ професійним компаніям, які 
отримують тендери на будівництво громадських установ

• Школи 
• Лікарні та лікарняні будівлі 
• Центри сімейного здоров'я 
• Будинки місцевих органів влади 
• Сервісні Будинки 
• Тренажерні зали 
• Муніципальні додаткові будинки 
• Зупинки маршруток, автобусів та таксі 
• Об'єкти відпочинку
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ДЕЯКІ ПРОЕКТИ

Ви можете побачити всі наші проекти на нашому сайті www.dunyainvestment.com
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Референс-ліст:
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Завдяки глобальній бізнес-мережі, Dunya Investment GmbH надає своєчасну 
здачу проекту в будь-якій точці світу та 99% задоволення клієнтів. Ви можете 
отримати цінову пропозицію, зв'язавшись із нами у будь-який час. Також ви 
можете відвідати наш завод з досвідченими співробітниками та обладнаний 
передовими технологіями.

Здача проекту
В будь-якій точці світу
Завжди вчасно
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