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Наш метод - 
поєднання традицій 

та інновацій.



ТЗоВ “Електро-Люкс”
працює в галузі будівництва, 

монтажу та налагодження систем 
тепло-, газо- ,водо- та електро-

постачання з 1990 р.

Наше прагнення зробити саме те, 
чого Ви хочете спонукало нас до 

створення проектного відділу

Наш дебют в галузі проектування - 
мережа ресторанів 

«Брама у світ смаків»

З 2005 року нами 
запроектовано 124 об’єкти



Наша географія не обмежується 
кордонами області. За роки роботи 

нами змонтовано понад 100 
котелень та паливних “під ключ” 
на теренах Волині, Рівненщини, 

Львівщини та Київщини. 

За підтримки та фінансування 
Фонду соціальних інвестицій
УФСІ нами проведено 
реконструкцію коте-
лень, паливних та 
систем опалення 
у 10 школах та 
3 дитсадках 
області.



МИ - ЦЕ:

- ПРОЕКТУВАННЯ: 
                                    всі види
                                 - БУДІВНИЦТВО: 
                     промислове та цивільне
- КОТЕЛЬНІ ТА ПАЛИВНІ
          газ, тепломеханіка, автоматика

- ГАЗИФІКАЦІЯ, газове обладання...
- Системи ОПАЛЕННЯ всі види в т.ч.
  сонячні батареї, електродні котли...

- ВОДОПОСТАЧАННЯ та 
КАНАЛІЗАЦІЯ: 

  сталь, поліпропілен, металопласт...

- ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, 
            дизель-електростанції, КВПіА

- ДАХИ шатрові та плоскі 
  в т.ч. ПВХ мембрана,
  полікарбонат - акрил,
  акрил хвилястий, 
шифер (Еврохвиля)

- ПІДЛОГИ 
  полімерні наливні 
- МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
- Утеплення фасадів

Візуалізація: внутрішній вигляд,
загальний план, головний вхід.

27/07-АБ

Зм. Кіл. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Підприємець Бурко І.Г.
Ліцензія АВ №119275

Розробив

Бурко Г

Бурко І.Г.

Парасюк Б.О.

Варченко В.В.

.А.

Перевірив

Н. контр.

Підприємець

ГІП

Гол. Спец. ЕП

Калініченко М.М.

Калініченко М.М.

Замовник: Волинський обласний ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою  

Ескізний проект будівництва критого 
легкоатлетичного манежу. 3



на фото: проект та монтажні роботи по будівництву 
критого легкоатлетичного маоежу Волинського 

ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 
підготовкою

НАША АДРЕСА:НАША АДРЕСА:

e-mail: Elektro-Lux@mail.ru

У ТзОВ «Електро-Люкс» завжди Вам раді!

e-mail: Elektro-Lux@mail.ru 

У ТзОВ «Електро-Люкс» завжди Вам раді!

тел.факс (0332) 24-24-30тел.факс (0332) 24-24-30
моб. 050 378 23 46моб. 050 378 23 46 
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