


Виробниче підприємство «СТОЇК» створено в 
1991 році, в статусі ТОВ з 1997 року.

ТОВ «СТОЇК» - багатопрофільне, основною 
нашою спеціалізацією є випуск металевих 
деталей для потреб будівництва та 
машинобудування.

Production Enterprise "STOIK" was created in 
1991, obtained the Ltd status since 1997.

"STOIK" Ltd. – the diversified enterprise and our 
main specialization is the production of metal 
parts for the needs of construction and engineer-
ing.
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СТОЇК STOIK



За роки роботи, ми зарекомендували себе, як 
постачальник деталей, вузлів і комплектуючих 
виробів ліфтового обладнання в масовій 
кількості для ліфтових заводів України, Росії та 
Європи.

Over the years, we have approved ourselves as a 
supplier of details, components and component 
products of lift equipment in volume for elevator 
plants in Ukraine, Russia and Europe.

На нашому підприємстві здійснюється 
замкнутий цикл виробництва – проектування і 
технологічна підготовка виробів, складальне, 
інструментальне виробництво.

Our enterprise carry out a closed cycle production  
- engineering and technological preparation of 
products, assembling and tool making facilities.

Склад висококваліфікованих фахівців, 
високоточне обладнання інструментальної, 
складальної, зварювальної і заготівельної 
дільниці, дало нам можливість впровадити 
систему управління якістю Q-plus міжнародної 
організації UTC, що забезпечує випуск 
бездефектної продукції.

Highly-skilled professionals, close control equip-
ment of tool maintenance, assembling, welding 
and blank department, empowered us to imple-
ment a quality management system Q-plus  of 
international organization UTC, which provides 
output of zero defects production.

ПРО НАС ABOUT
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Основа підприємства - цех обробки листового 
металу з об'ємом виробництва 200 тонн на 
місяць, базовим обладнанням якого, є преси 
зусиллям від 10 до 160 тонн.

The basis of the enterprise – the plate shop with 
a production output of 200 tons per month, with 
the essentials presses tonnage from 10 to 160 
tons.

ОСНОВА BASIS 
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1. Деталі, вузли і вироби ліфтового обладнання:

 • Панелі купе кабіни і дверей шахти;

 • Обрамлення дверей шахти, холові коробки, індикатори;

 • Замки, канатики, кронштейни та ін. елементи дверей шахти;

 • Кронштейни кріплення і стикові планки напрямних кабіни і    
   противаги;

 • Огорожі противаги.

2. Запасні частини для старих серій ліфтів, що знаходяться в 
експлуатації, виробництва і ТМ ОТІС та інших торгових марок.

3. Деталі, вузли і вироби, що використовуються при модернізації 
ліфтів.

4. Деталі, які використовуються в будівництві:

 • Різного роду кронштейни, майданчики, кляймера, кріплення    
   облицювання будівель;

 • Фасадні касети для вентильованого фасаду;

5. Комплектуючі садово-паркових меблів та вуличного декору.

6. Штучні вироби з металу за спецзамовленням.
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1. Details, components and products of elevator equipment:

 • Panels of car compartment and shaft doors;

 • Framework of shaft doors, hallway frames, indicators;

 • Locks, cord, arms support and others shaft doors components;

 • Attachment bracket and covering strap of cabin pivot element and   

   counterweight;

 • Counterweight fences. 

2. Spares for old series of elevators in service, manufacturing by TM OTIS 

and other brands.

3. Details, components and products used in the modernization of eleva-

tors.

4. Details used in construction:

 • Various brackets, platforms, сlips, fastening cladding of buildings;

 • Facade cassette for ventilated facade;

5. Furniture components for garden, park and street decoration.

6. Individual purpose-made metal products.
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Ми виконуємо як великі серійні, так і невеликі 
штучні замовлення. А постійний рух в сторону 
оновлення та вдосконалення верстатного 
парку робить можливим виготовлення деталей 
і виробів високої якості в найкоротші терміни.

We carry a large serial and small individual 
orders. And the constant movement toward the 
renewal and improvement of the machinery 
makes possible the high quality fabrication of 
details and products as soon as possible.

МОЖЛИВOСТI CAPABILITY
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Адреса виробництва:

Київ, вул.Екскаваторна,37 

тел.: +38 (044) 400 61 13 

E-mail: tovstoik@bigmir.net

Enterprise address:

Kyiv, Ekskavatorna str. 37

Tel .: +38 (044) 400 61 13

E-mail: tovstoik@bigmir.net

КОНТАКТИ CONTACTS
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Д Я К У Є М О !

Адреса виробництва:

Київ, вул.Екскаваторна,37 

тел.: +38 (044) 400 61 13 

E-mail: tovstoik@bigmir.net


