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Системи опалення 
та водопостачання



Про компанію «Акваленд»

«Акваленд» — одна з найбільших  
оптових компаній із продажу об-
ладнання та матеріалів для систем 
опалення, водопостачання, каналі-
зації, теплих підлог. 

Компанія постачає інженерні сис- 
теми для будинків, офісів, вироб-
ничих приміщень, а також великих  
будівельних об’єктів. 

У портфоліо — більше 100 реалізо-
ваних багатофункціональних ком-
плексів по всій Україні. Централь-
ний офіс компанії розміщений 
у місті Києві.

«Акваленд» на ринку з 2006 року. 
За цей час у нас склалися парт- 
нерські відносини з провідними  
виробниками, що дає змогу пропо-
нувати високоякісну продукцію за 
конкурентними цінами. 

Компанія орієнтована на європей-
ський вектор розвитку. Саме тому  
Акваленд впроваджує нові техно-
логії та продукти на Україні. 

Ми готові надавати продукцію 
будь-яким покупцям, а для оптових  
клієнтів розробили вигідні умови —  
унікальні торгові пропозиції.

У розпорядженні наших клієнтів:

 – інтернет-магазин
 – єдиний call-центр 0 (800) 330 105
 – відділ продажу
 – служба доставки
 – кваліфіковані фахівці
 – власні склади з постійною 

наявністю товару



Каталог товарів

 – Труби та фітинги  – Радіатори опалення  – Ізоляційні матеріали

 – Насоси та насосні станції  – Фільтри, водопідготовка  – Сантехніка

ВЛАСНИЙ ІМПОРТВЛАСНИЙ ІМПОРТ



Каталог товарів

 – Каналізація  – Запірна, регулювальна арматура  – Тепла підлога

 – Баки  – Теплові насоси

Та багато іншого





Основні переваги роботи з компанією
«Акваленд»

Для торгових організацій:

• Оперативне оброблення  
замовлень

• Доставка на вказану вами 
адресу чи місце

• Допомога в навчанні  
продавців

• Товари в наявності на складах 
Києва і Дніпра

• Допомога в просуванні  
(стенди, каталоги, плакати, 
наліпки)

Для інсталяторів:

• Постійні акції та гнучка  
система знижок

• Гарантія на всю продукцію
• Пропуски на фабрики
• Здача в оренду професійного 

інструменту
• Доставка на об’єкт

Для забудовників:

• Об’єктна гарантія на продукцію
• Можливість як готівкового, так 

і безготівкового розрахунків
• Технічна підтримка та супровід 

об’єкта
• Доставка замовлення на об’єкт
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Чому ми? 
Десять основних причин працювати з нами
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Завжди вигідні 
ціни

Гнучка система 
знижок

Оперативне 
відвантаження  
товарів

Швидка доставка 
товара клієнту

Персональний  
менеджер

Супровід 
і допомога в підборі

Презентації та семінари  
за участю представників постачальників

Прокат  
професійного  
інструменту

Зручна система 
оповіщення

Доступ до великої кількості електронної 
документації, каталогів виробників, 
дозвільних документів



Обираючи компанію «Акваленд», 
ви отримуєте:

Швидку доставку товарів 
по Україні

Зрозумілі та повні описи  
товарів

Тільки сертифіковану  
й легальну продукцію

Можливість купити і отримати товар, 
не виходячи з дому чи офісу

Негайне узгодження деталей замовлення 
для якнайшвидшої відправки

При доставці вам передадуть усі необхідні документи: товарний, касовий чеки, а також гарантійний талон. 
При оформленні покупки на організацію вам передадуть рахунок-фактуру, а також накладну, в якій необхідно поставити печатку вашої 
організації. Ціна, зазначена в переданих вам кур’єром документах, є остаточною, кур’єр не має права коригувати ціни.



Чавунна 
безраструбна каналізація

Німеччина

Наші бренди

Водонагрівачі, котли і газові 
колонки

Німеччина

Системи очищення води
Україна

Пластикові труби, фітинги, 
тепла підлога, автоматика

Польща

Поліпропіленові труби 
і фітинги

Туреччина

Водонагрівачі
Словаччина

Ізоляційні, звукоізоляційні 
матеріали

Італія

Насоси та насосне
обладнання

Данія

Сталеві радіатори 
Польща

Гнучкі шланги 
для води, газу 

Італія

Кріпильні системи
Голандія

Електрична тепла підлога
Данія

Автоматика, регулювальна 
арматура
Німеччина

Сантехніка, інсталяція 
та аксесуари

Німеччина

Запірна, регулювальна
 арматура, тепла підлога

Італія

Пластикові труби, фітинги, 
тепла підлога, автоматика

Німеччина

Пластикова каналізація
Німеччина

Алюмінієві та біметалічні 
радіатори

Італія

Запірна, регулювальна
арматура, тепла підлога

Австрія

Сантехніка та сантехнічне 
обладнання

Польща



Референс-лист по об’єктах

Україна:
 – Мережа магазинів «АТБ» 

(більше 500 магазинів по всій Україні) 

Київ:
 – ЖК «Львівська площа»
 – ЖК «Берег Дніпра»
 – ЖК «BASA City»
 – ЖК «LookyanSky»
 – ТЦ «Respublika»
 – ЖК «4 сезони»
 – ЖК «Sherwood»
 – ЖК «KARAWAY Tower»
 – Дитячий садок «Сузір’я»
 – ЗОШ № 253
 – ЖК «Нова Англія»

Бровари:
 – ЗОШ по вул. Симона Петлюри

Запоріжжя:
 – ЖК «River Hall» 

Дніпро:
 – Клубний будинок К12
 – ЖК «GENEVE»
 – ЖК «Port City»
 – ЖК «Bartolomeo Resort Town»
 – МФК «MAYAK»
 – ЖК «Marshall»
 – ЖК «MOZART»
 – ЖК «Грані»
 – Культурно-діловий центр «Менора»
 – ЖК «Comfort City Рыбинский»
 – ЖК «П’ятий континент»
 – ЖК «Катеринославський»
 – ЖК «Затишний»
 – ЖК «Аржанова»
 – ЖК «Suncity»
 – БЦ «ARENA TOWER»
 – ЖК «Троїцький»
 – ЖК «Слобожанська Слобода»
 – БФК «Ermolaev Center»
 – ЖК «Лофт Смарт»
 – ЖК «Victory Hall»



Клубний будинок К12
Дніпро



ЖК «Port City»
Дніпро



ТРЦ «Respublika»
Київ



ЖК «Sherwood»
Київ



ЖК «Park Residence»
Дніпро



ЖК «GENEVE»
Дніпро



БФК «Ermolaev Center»
Дніпро



Київ
Вулиця Сирецька, 9
+38 (067) 633 60 69
+38 (044) 333 40 80

Дніпро
Вулиця Ярослава Мудрого, 51
+38 (067) 634 02 36
+38 (056) 790 09 95

Телефон гарячої лінії
0 (800) 330 105


