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Естетичні 
технології 
скління
Ми переосмислюємо скляний фасад та 
змінюємо роль скла з елемента наповнення 
на самостійну систему огороджувальної 
конструкції. З безрамними системами 
Aestech у вас немає жодних обмежень 
у виборі архітектурних рішень.



Хто ми

За останні 15 років ми розробили технології, які 
дозволяють реалізовувати найсміливіші 
архітектурні ідеї на основі скла. Більше ніж 100 
завершених проєктів.

Aestech – частина Techiia Holding з 2022 року.

Сьогодні Aestech включає в себе всі необхідні 
відділи для забезпечення комплексних рішень 
в галузі технологій скління.

Наша команда

01.

02.

03.

04.

Відділ інженерії

Відділ сертифікації

Відділ дослідження та розробок

Відділ забезпечення якості
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Ми використовуємо пултрузійний 
профіль і спеціальний клей для 
зміцнення контуру ущільнення 
склопакету за допомогою нашої 
патентованої технології. Склопакет 
перетворено на пласку трубку, 
в якій усі шари скла задіяні в опорі 
навантаженню.

Наше ноу-хау

Вставка з пултрузії

ift Rosenheim
Звіт про довготривале тестування 
22-002451-PR01

Патент в Україні на корисну 
модель 144186
Світлопрозора огороджувальна 
конструкція 

Свідоцтво про реєстрацію корисної 
моделі в Німеччині 20 2021 101 714
Світлопрозора огороджувальна 
конструкція E06B 3/66
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Переваги патентованої технології 
Aestech для виробництва склопакетів 
підвищеної міцністі проявляються у їх 
взаємодії з іншими елементами 
фасадних систем. Запропоновано 
комплексне рішення для ефективної 
передачі всіх переваг технології.

Розробка та проектування конструкції

Розрахунок та виробництво СПМ

Комплекс рішень

Послуги з логістики

Професійний технічний нагляд

Сервісне обслуговування

01.

02.

03.

04.

05.

06.
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Безрамні фасадні 
системи зі скла Aestech



БЕЗРАМНА СКЛЯНА ФАСАДНА
СИСТЕМА AESTECH

Низький рівень оптичних 
спотворень, аж до їх 
візуальної відсутності
Застосування безрамних склопакетів від Aestech 
у фасадному склінні значно знижує рівень оптичних 
спотворень порівняно зі звичайними склопакетами.
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Відсутність видимих елементів 
металевих конструкцій

Ви отримуєте додаткові квадратні метри для 
продажу або оренди, звільняючи внутрішній 
простір від глибоких алюмінієвих профілів 
та кронштейнів. Наша система має плоску 
зовнішню і внутрішню поверхні.
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БЕЗРАМНА СКЛЯНА ФАСАДНА
СИСТЕМА AESTECH



Підвищена 
сейсмостійкість

Підвищена сейсмостійкість безрамної системи 
скління фасаду з використанням склопакетів 
підвищеної міцності завдяки фіксації склопакетів 
тільки по двох сторонах.

Підвищений рівень 
тепло- та звукоізоляції
Рівень звуко- і теплоізоляції в безрамній системі 
скління фасаду з використанням склопакетів 
підвищеної міцності є принаймні на 20% вищим 
у порівнянні з традиційними конструкціями 
на звичайних склопакетах завдяки відсутності 
безперервних металевих трубчастих конструкцій 
на кшталт алюмінієвих стійок.

AestechСтандартний
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AestechСтандартний



З'єднання склопакета з іншим 
склопакетом або з поверхнею 
під будь-яким кутом
Ви можете кріпити з'єднувальні елементи 
безпосередньо до пултрузійного профілю, 
інтегрованого в дистанційну рамку склопакету.

3208 /

— 2023

aestech.com

Вища тримальна 
здатність
Тримальна здатність значно більша, 
ніж у звичайних склопакетів.

AestechСтандартний AestechСтандартний



Завершені проекти
Дізнайтеся про реалізовані проекти Aestech: 
безрамні фасади, панорамне скління, купольні 
покриття — для дому та бізнесу.

Естетичні технології 
скління
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Chicago Cube, вхідна група 
ЖК «Чикаго»
Київ, Україна



Розмір скла: макс. 5,3 х 2,8 метра.

Інтегрована система запобігання 
обмерзанню скляного даху. 

Самонесуча скляна конструкція.

Ідеальний вигляд як ззовні, 
так і зсередини. 

Масивна вхідна конструкція зі 
скла стала візитівкою столиці. 
Найбільший у світі скляний куб 
заввишки 12 метрів, виконаний 
зі склопакетів. 
Ми сподіваємось, що 
в майбутньому «Chicago Cube» 
буде включений до Книги 
рекордів Гіннеса.

— 2023
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Схема нижнього 
вузла фасадної 
системи на опорних 
кронштейнах

1. Склопакет підвищеної міцності
2.Фасадний профіль
3.Регульований опорний кронштейн
4.Металевий кутник
5.Оформлення цоколя

3212 /

1

2 4

3

5



3213 /

Бізнес-центр UNIT.City
Київ, Україна



Фасад комбінований: з одного боку 
склопакети утворюють суцільну скляну 
стіну, з іншого з'єднані під кутом 
без використання металевих профілів.

Склопакети останнього поверху мають 
висоту 5,8 метрів і закріплені лише 
за верхню та нижню сторони.

Застосування технології 
безрамного скління 
в будівництві бізнес-центру 
дозволило збільшити корисну 
площу та покращити 
енергоефективність будівлі. 
Сучасний дизайн будівлі, 
забезпечений використанням 
цієї технології, додає загальної 
естетичної привабливості.

— 2023
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Фасадна система 
на виносних 
кронштейнах

1. Склопакет підвищеної міцності
2.Пластикова підкладка під склопакет
3.Верхній нерівнополичний кутик
4.Нижній нерівнополичний кутик
5.Сталева опора склопакета
6.Гвинт самосвердлувальний
7. Сталевий лист — пожежне відсічення
8.Допоміжний кронштейн
9.Анкер

1

8 9

24 3 5 6 7
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Стенд Aestech на World 
Architecture Festival 2022
Лісабон, Португалія



Без опорної рами.

Кожен кут має з'єднання з накладним 
осклінням.

Стулка в склопакеті.

Швидкий монтаж.

Ключовим елементом стенду 
Aestech була 3D-арка 
з суцільного скла заввишки 
4 метри. Конструкція 
складалася з 23 склопакетів 
підвищеної міцності різних форм 
і розмірів від Aestech. Завдяки 
цьому вона мала багато граней, 
розташованих під різними 
кутами, що надавало виразного 
вигляду з кожного боку. 

— 2023
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Еркери в будинку 
по вул.Михайлівській
Київ, Україна



Суцільноскляні еркери як прикраса будівлі 
в історичній частині міста.

Без рам. Без видимих 
елементів. Міцні та красиві. 
Чотири повністю осклені 
еркери, що тонко прикрасили 
будівлю. Елегантна 
світлопрозора конструкція, 
яка милує око в сучасному 
місті.

— 2023
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Схема 
однокамерного 
склопакету 
підвищеної міцності

1. Склопакет підвищеної міцності 
2.Пултрузійний профіль 
3.Герметик зі спіненого поліетилену

3220 /
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Riviera Village, Приватний будинок
Київська область, Україна



Дзеркальний ефект із зовнішнього боку.

Покращена візуальна привабливість: 
безперешкодний огляд, сучасний дизайн.

Посилена енергоефективність: 
зменшення втрат/надходжень тепла, 
зниження витрат.

Всесезонність: підходить для будь-яких 
погодних умов.

Панорамні фасадні системи 
компанії Aestech можуть 
покращити вигляд заміського 
будинку та його 
енергоефективність взимку 
та спекотні літні місяці.

— 2023
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Безрамкове скління 
з кутовим стикуванням 
90 градусів

1. Склопакет підвищеної міцності
2.Гвинт самонарізний
3.Пластина анкерна
4.Ущільнювач зі спіненого поліетилену
5.Структурний силіконовий герметик
6.Пултрузійний профіль

3223 /
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Мережа АЗС
Київська область, Україна



Широкоформатні вітрини розміром 
1,6х4,2 метра.

Без видимих вертикальних несучих 
елементів.

Сучасний вигляд АЗС 
приваблює автовласників. 
Ми реалізували проект 
широкоформатного скління, 
який ідеально вписався 
в архітектурне рішення 
та підвищив 
енергоефективність 
комплексу.

— 2023

3225 /aestech.com



— 2023

3226 /aestech.com

Схема нижнього 
вузла фасадної 
системи на опорних 
кронштейнах

1. Склопакет підвищеної міцності
2.Склопластикова пултрузійна труба з 

пінополіуретановою піною
3.Гвинт самосвердлувальний
4.Склопластикова пултрузійна труба з 

пінополіуретановою піною
5.Хомут сталевий фіксуючий
6.Опорний кронштейн
7. Пластина металева

7
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Купольна система покриття 
ресторанної зали
Київ, Україна



Безперешкодний огляд: прозоре скло, 
чітка видимість.

Захист від погодних умов: Безрамне 
скління, клімат контроль.

Зал ресторану перекрито 
купольною системою 
з використанням технології 
безрамного скління.  Купол 
та покриття лобі із прозорого 
скла забезпечують 
безперешкодний огляд 
навколишнього середовища 
та захист від погодних умов.

— 2023
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Вузлове рішення 
кріплення склопакетів 
в куполах та зенітних 
ліхтарях

1. Склопакет підвищеної міцності
2.Пултрузійна труба з поліуретановою піною
3.Гвинт самосвердлувальний
4.Несуча конструкція будівлі
5.Водопаронепроникна саморозширювальна 

ущільнююча стрічка
6.Металева пластина
7. Сталевий кутик фіксації кронштейна
8.Анкер розпірний

1 6 32 5
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Додаткові послуги

Розрахунок: енергоефективність 
та звукоізоляція

3D-моделювання та прототипування

Кінематичні розрахункиАеродинамічні розрахунки

Розрахунок міцності

Комплексний підхід до виконання робіт: 
проектування, виробництво та монтаж 
конструкцій

— 2023
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Сталість

Допомагаєте покращити екологічну ситуацію, 
оскільки виробництво алюмінію дуже енергозатратне 
і створює викиди шкідливих газів та пилу.

Економите на покупці, обробці та установці профілів.

Економите на оплаті комунальних послуг, адже фасад 
без металу набагато енергоефективніший.

Прискорюєте монтаж фасаду.

Наша технологія скління дозволяє позбутися 
повної залежності від алюмінію в будівництві. 
Прибираючи метал із фасаду або тераси, ви:

— 2023
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Alameda dos Oceanos 142, Перший поверх – 
Двері 0C 1990-502, Лісабон, Португалія
+351 910 462 945

info@aestech.com

Головний офіс

Проектний офіс

Бориса Гмирі, 2, 02000, Київ, Україна
+38 044 334 44 00

Представництво

Vasili Michailidi, 9, 3026, Лімасол, Кіпр
+357 25 222 821


