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Шановний (-а), 
!

ТОВ  "Теплогазпостач" -  це  компанія  з  комплексним  підходом  поставки  обладнання  систем
опалення та газопостачання.
Нашими клієнтами є заводи, проектні і монтажні організації, державні та монтажні структури і
кінцеві клієнти по всій Україні.
Цього нам вдалося досягти завдяки якісному обслуговуванню клієнтів, широкому асортименту
продукції, гнучкій ціновій політиці і відмінному сервісу.

Завдання Компанії ТОВ «Теплогазпостач» полягає не тільки в тому, щоб продати потрібний 
товар, а також:

• Допомога у виборі обладнання. Кваліфіковані фахівці підберуть обладнання з широкого
асортименту нашої продукції, яке буде відповідати всім Вашим вимогам.

• Сприяння в проектуванні. Наша Компанія співпрацює з проектними організаціями по 
всій Україні, а також сама надає послуги проектування. Менеджери допоможуть Вам 
вибрати проектну організацію і озброять їх всією необхідною інформацією для виробництва 
проекту.

• Продаж і доставка. Компанія ТОВ «Теплогазпостач» є платником ПДВ на загальних 
підставах. Індивідуальний підхід, гнучка система знижок, якісне сертифіковане обладнання,
широкий асортимент - це все ви можете отримати звернувшись в нашу компанію. Також 
допоможемо доставити куплений у нас товар в будь-яку точку України зручним для Вас 
способом.

• Монтаж і сервіс. Дуже велику роль в довгій службі обладнання відіграє якісний і 
правильний монтаж з подальшим сервісним обслуговуванням. Наймаючи на роботу 
монтажну організацію з іншого району, тягне за собою додатково витрачений час і 
фінансові витрати. Ми допоможемо Вам у виборі спеціалізованої фірми з кваліфікованими 
фахівцями не далеко від Вас.
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Асортимент продукції:

Котельне обладнання:

• Блочні транспортабельні котельні - це на 100% готова до роботи котельня, зібрана і 
встановлена в металевий контейнер для опалення та постачання гарячої води приміщень 
різних типів (житлові, виробничі, адміністративні).

• Газові котли - Buderus (Німеччина), Thermona (Чехія), ICI Caldaie (Італія), Колві (Україна), 
АTON (Україна) і т.д.

• Твердопаливні котли - Buderus (Німеччина), АTON (Україна), Колві (Україна), Altep 
(Україна), Atmos (Чехія) і т.д.

• Циркуляційні насоси - Wilo (Німеччина), IMP Pumps (Словенія), DAB (Італія), Grundfos 
(Данія) і т.д.

• Хімводоочищення, баки, запірна і регулююча арматура.

Газове обладнання:

• Шафові газорозподільні пункти (ГРП) - являє собою повністю готовий виріб, зібраний 
з регулятора, запобіжно-запірного клапана, скидного пристрою, фільтра газу, запірної і 
вимірювальної арматури;

• Газові регулятори - Pietro Fiorentini (Італія), Tartarini (Італія), Madas (Італія), Itron (Actaris 
Німеччина), РДГ (Україна), РДУК (Україна), РДНК (Україна) і т.д.;

• Лічильники газу - DELTA, GMS, Курс, ЛГ-К, TZ / FLUXI, КВР і т.д.;
• Фільтри газу - Madas (Італія);
• Коректора об'єму газу - ВЕГА, SEVC-D CORUS, B25, Універсал, OE-VPT, ТАНДЕМ;
• Електромагнітні клапани на газ - Madas (Італія).
• Запірна арматура на газ.
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Кому: ВОДОТЕПЛОСЕРВІС
Адрес: 
Конт. особа:  
Телефоны: +38 (034) 7265437
e-mail: kbtc@ukr.net

Комерційна пропозиція №ЦБ-18 від 05.03.2021

Компанія  ТОВ  "Теплогазпостач"  пропонує  Вам  ознайомитися  з  пропозицією  за  наступними
позиціями: 

№ Найменування Кіл-сть Од. Ціна, грн Сумма, грн

1 Газовий котел Колві-1500 1 шт 1 120 000,00 1 120 000,00

Всього найменувань 1, на суму 1 120 000,00 грн, в тому числі ПДВ 186 666,67 грн
Один мільйон сто двадцять тисяч гривень 00 копійок

Наведені ціни та знижки дійсні до 12.03.2021р.

Також пропонуємо Вам ознайомитися з іншими умовами нашої пропозиції:
Графік оплати: 80% передоплата, 20% по готовності до відвантаження;
Форма оплати: безготівкова;
Термін поставки: до 8 тижнів;
Спосіб доставки: Самовивіз за адресою: 02660, м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 22.

З повагою,
Мусієнко Дмитро Сергійович
02660, м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 22
Телефон: +38 (044) 339-99-19, 

+38 (067) 825-43-64, 
+38 (066) 012-10-56

e-mail: info@tgp.net.ua
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Мета компанії - ідеальне обслуговування клієнтів в сфері теплоенергетики та газопостачання за
рахунок  нових  технологій,  кваліфікованих  фахівців,  професійного  підходу  і  комплексного
обслуговування будь-якого об'єкта.

Ми завжди раді Вам!
Дзвоніть нам за телефонами:

+38 (044) 339-99-19,
+38 (067) 825-43-64,
+38 (066) 012-10-56

або звертайтесь за адресою:
02660, м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 22
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