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 МЕТАЛЛОСЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Український 
кольоровий прокат» було засновано 2003 р. як офіційний дистриб’ютор 
міжнародної корпорації ALCOA в Україні. Основною діяльністю компанії 
було постачання алюмінієвого прокату підприємствам важкої промисло-
вості, оборонного сектора, атомним станціям тощо, а також алюмінієвої 
фольги компаніям харчової та хімічної промисловості

ТД «УКРАЇНСЬКИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРОКАТ». 
КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЬОРОВИМ ПРОКАТОМ: 
ВИГІДНО, ЯКІСНО, ЗРУЧНО

Наша компанія співпрацює як з 
великими промисловими підприєм‑
ствами, так і з невеличкими приватни‑
ми споживачами. Ми здатні відванта‑
жити прокат від 1 кілограма до кількох 
тонн, у найкоротший строк виконати 
замовлення на поставку продукції не‑
стандартних габаритів та із унікальних 
сплавів, доставивши її в будь‑який на‑
селений пункт країни.

Компанія дуже швидко зайня‑
ла лідируючі позиції на вітчизняно‑
му ринку алюмінієвого прокату, і 
у 2010 р., прагнучи розвитку та реагу‑
ючи на запити постійних клієнтів, ке‑
рівництво компанії прийняло рішен‑
ня щодо розширення асортименту 
продукції, що постачається. I того ж 
року на складі компанії з’явився мід‑
ний, латунний і бронзовий прокат. 

У 2015 р. було розпочато поста‑
чання круглого та плоского нержаві‑
ючого прокату.

У 2019 р. в асортименті компанії 
з’явився алюмінієвий кутник, круглі 
та профільні труби, погонаж зі спеці‑
альним профілем.

На сьогодні ТОВ ТД УКП є най‑
більшим в Україні постачальником 
прокату кольорових металів. Ком‑
панія є офіційним дистриб’ютором 
багатьох заводів‑виробників з різних 
країн Європи (Сербія, Німеччина, Іта‑
лія) та Азії (Китай, Тайвань, Індія та ін.). 

Складський асортимент складається 
з понад 3000 найменувань різноманітних ма‑
теріалів. Основними матеріалами є: 

 Ħ алюмінієві листи и плити товщиною від 
0,28 до 140 мм і прутки діаметром від 8 до 400 мм 
зі сплавів А5, А7, АМц, АМг 2, АМг3, АМг5, АМг6, 
Д16Т (ГОСТ 4784,17232 та 21488) та марок 1050, 
3003, 5754,5083, 2024 (EN 573, 755‑2, 755‑3,10204); 

 Ħ мідні листи, плити, прутки та труби марок 
М1, М2, М3 усіх товщин і типорозмірів відповідно 
до ДСТУ ГОСТ 617,1173‑2006,1535‑2016,859‑2014;

 Ħ латунні листи, прутки та труби марок Л63, 
ЛС59‑1 згідно з ДСТУ ГОСТ 2060‑2007 і 15527‑
2005;

 Ħ алюмінієвий профіль, у т. ч. анадований 
і спеціальної форми;

 Ħ нержавіючі листи та круги марок AiSi 304, 
420, 430 і 321;

 Ħ вироби з бронзи та сплавів на основі 
міді: БрАЖ9‑4, БрАЖМц 10‑3‑1,5, БрОФ 10‑1 
та БрО5Ц5С5. 
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