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PLANK 
ELECTROTECHNIC –
ЧАСТИНА БІЗНЕС 
ГРУПИ UFUTURE
UFuture – це інвестиційна група, яка об’єднує компанії та соціальні 

проекти українського підприємця Василя Хмельницького.

UFuture має диверсифікований портфель активів у різних галузях – від 

нерухомості, інфраструктури та промисловості до інноваційних парків, 

відновлюваної енергетики й фармацевтики. Загальна вартість активів 

групи становить $750 млн.

До складу групи UFuture, окрім Plank Electrotechnic, входять 

девелоперська компанія UDP, яка спеціалізується на великих 

інфраструктурних проектах, другий найбільший в країні міжнародний 

аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського, національний оператор зовнішньої 

реклами «РТМ-Україна», індустріальний парк «Біла Церква». Група 

також розвиває інноваційні напрями, такі, як UDP Renewables, 

що створює під ключ і управляє сонячними електростанціями, 

фармацевтична компанія «Біофарма», інноваційні парки UNIT.City 

та LvivTech.City.

UFuture також підтримує соціальні проекти в галузях освіти 

та економіки, серед яких Київський міжнародний економічний форум 

(КМЕФ), Школа малого і середнього підприємництва, інноваційна 

школа програмування UNIT Factory, Лін Інститут України.



PLANK 
ELECTROTECHNIC 
Plank Electrotechnic є першим українським виробником сучасних 

електроустановчих систем. Основним технологічним процесом 

є інжекція безгалогенних композитних та полімерних діелектриків 

з антипіренами. Вироби Plank Electrotechnic відрізняються сучасним 

дизайном, розумною ціною та відмінною якістю, підтвердженою 

випробуваннями в незалежних лабораторіях та європейськими 

органами сертифікації. Вся продукція заводу виготовляється виключно 

в Україні, виробничі потужності базуються неподалік від Києва в місті 

Біла Церква. 

У майбутньому на базі заводу буде створено інноваційний 

виробничий кластер Plank, що дозволить ефективно співпрацювати 

та розвиватися підприємствам різних галузей, об’єднаних 

використанням у виробничому процесі високотехнологічних 

полімерів та композитів.
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ТЕХНІЧНІ 
РІШЕННЯ PLANK 
ELECTROTECHNIC
Фронтальні поверхні електрофурнітури вироблені за інноваційною 

технологією та базуються на унікальному рецепті, розробленому саме 

для Plank Electrotechnic. 

Рамки, клавіші та лицьові деталі виробляються з полімеру на основі 

стабілізованого ABS - це матеріал, який поєднує відмінну термічну 

стійкість і еластичність та має наступні переваги:     

• міцний та нетоксичний матеріал;

• високі показники зносостійкості і міцності в поєднанні 

з еластичністю деталей;

• високий опір впливу миючих засобів та речовинам 

з лужним складом;

• стійкість до впливу ультрафіолету, вологості, кислот;

• термічна стійкість до 120 ° С.

За схожою технологією в світі також виготовляють велику кількість 

автомобільних деталей та широко застосовують для виробництва 

корпусів домашньої побутової техніки: пилососів, кухонних комбайнів, 

комп’ютерної та оргтехніки, а також мобільних телефонів. 

Корпусні та монтажні деталі електрофурнітури Plank Electrotechnic 

виробляються з композитного матеріалу на основі поліаміду, 

армованого скловолокном, з високим показником вогнестійкості 

та мають наступні переваги:     

• висока міцність та ударна в’язкість і стійкість до термокороблення;

• високий коефіцієнт стійкості до тертя і зносу;

• працездатність при температурах від -60 до +150 ° С;

• тривала працездатність в умовах одночасного впливу підвищених 

температур, значних механічних напружень, в тому числі 

знакозмінних; 

• стійкість до парів води і хімічних середовищ: 

масел та бензоловмісних рідин;

• стійкість до лугів, слабких кислот, електроліту, неполярних 

розчинників і розчинів солей.
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Електрична контактна група в електрофурнітурі Plank Electrotechnic 

є унікальною розробкою на основі нано-розмірного оксиду цинку 

на основі срібла і має наступні переваги:

• висока електропровідність і теплопровідність;

• висока дугостійкість (температура плавлення);

• стійкість проти корозії металу;

• висока твердість для зменшення механічного зносу 

при частих включеннях і відключеннях.
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Серія CLASSIC
Класичний дизайн - це поєднання елегантності, 

стриманості і гідності впевненої у собі людини, 

яка вже не тільки розставила для себе пріоритети, 

але і впевнено їх закріпила у своєму житті. 

Якщо описувати концепцію цієї серії двома словами, 

то це буде респектабельність і консерватизм.

Всі моделі доступні в наступних кольорах:

Білий Слонова кістка Антрацит
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Вимикач 
одноклавішний
PLK0111xx1 + PLK1010xx1

Вимикач 
двохклавішний
PLK0121xx1 + PLK1010xx1

Перемикач прохідний 
одноклавішний 
(Кнопка-вимикач без 
фіксації, одноклавішна)
PLK0211xx1 + PLK1010xx1 
(PLK0411xx1 + PLK1010xx1)

Перемикач прохідний 
двохклавішний
PLK0221xx1 + PLK1010xx1

Вимикач перехресний 
одноклавішний
PLK0311xx1 + PLK1010xx1

Розетка 
з заземленням без 
захисної шторки
PLK0511xx1 + PLK1010xx1

Розетка 
з заземленням 
з захисною шторкою 
PLK0521xx1 + PLK1010xx1

Розетка з кришкою 
з заземленням без 
захисної шторки (або 
з захисною шторкою)
PLK0541xx1 + PLK1010xx1 
(PLK0551xx1 + PLK1010xx1)

Комп’ютерна розетка 
одинарна
PLK0731xx1 + PLK1010xx1

Комп’ютерна розетка 
подвійна
PLK0741xx1 + PLK1010xx1

ТВ розетка 
крайова одинарна
PLK0811xx1 + PLK1010xx1

ТВ розетка + 
комп’ютерна RJ45
PLK0911xx1 + PLK1010xx1

Рамка одномісна, двохмісна, трьохмісна, чотирьохмісна, п’ятимісна, 
серія CLASSIC
PLK1010xx1, PLK1020xx1, PLK1030xx1, PLK1040xx1, PLK1050xx1

* де хх – це колір: 
03 - білий; 
13 - слонова кістка; 
24 - антрацит
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Всі моделі доступні в наступних кольорах:

Білий Слонова кістка Антрацит

Серія NORDIC
Серія, дизайн якої базується на засадах 

скандинавського модернізму, - це світло, яскраві 

фарби, гарний настрій і чистота ліній. Надзвичайно 

популярний сьогодні, він прийшов до нас з Північної 

Європи - країн, в яких досить суворий клімат, довгі 

зими і сонячного світла не так багато, як хотілося. 

Поєднуючи функціональність з доступністю, вона 

втілила кредо скандинавського стилю життя – 

дизайн для всіх і у всьому.



Вимикач 
одноклавішний 
(Перемикач прохідний 
одноклавішний)
PLK0111xx1 + PLK1010xx2 
(PLK0211xx1 + PLK1010xx2)

Вимикач 
двохклавішний 
(Перемикач прохідний 
двохклавішний)
PLK0121xx1 + PLK1010xx2 
(PLK0221xx1 + PLK1010xx2)

Вимикач перехресний 
одноклавішний
PLK0311xx1 + PLK1010xx2

Кнопка-вимикач 
без фіксації, 
одноклавішна
PLK0411xx1 + PLK1010xx2

Розетка 
з заземленням без 
захисної шторки
PLK0511xx1 + PLK1010xx2

Розетка 
з заземленням 
з захисною шторкою 
PLK0521xx1 + PLK1010xx2

Розетка з кришкою 
з заземленням без 
захисної шторки (або 
з захисною шторкою)
PLK0541xx1+PLK1010xx2 
(PLK0551xx1+PLK1010xx2)

Комп’ютерна розетка 
одинарна
PLK0731xx1 + PLK1010xx2

Комп’ютерна розетка 
подвійна
PLK0741xx1 + PLK1010xx2

ТВ розетка 
крайова одинарна
PLK0811xx1 + PLK1010xx2

ТВ розетка + 
комп’ютерна RJ45
PLK0911xx1 + PLK1010xx2

Коробка накладного 
монтажу набірна, 
серія NORDIC
PLK7011xx2

Рамка одномісна, двохмісна, трьохмісна, чотирьохмісна, п’ятимісна, 
серія NORDIC
PLK1010xx2, PLK1020xx2, PLK1030xx2, PLK1040xx2, PLK1050xx2

* де хх – це колір: 
03 - білий; 
13 - слонова кістка; 
24 - антрацит
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Монтажні 
та розподільчі 
бокси
Монтажні коробки виготовлені з негорючого 

композиту на базі поліпропілену у відповідності 

до Європейських Норм з термічною стійкістю 

до 850 ° С. Мають перфоровані отвори, 

використовуються для встановлення в суцільних 

та порожніх стінах. Вміст шкідливих речовин: 

відсутній. Термін зберігання: необмежений.
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MB002 - бокс монтажний 65x45 
для порожніх стін, жовтий
PLK4002400

Кришка для монтажного боксу 
гладка, біла D65
PLK4901490

Розподільчий бокс 70x40 
для суцільних стін, салатовий
PLK6101500

Розподільчий бокс IP55 - 
85x85x40 відкритого монтажу
PLK6505650

MB001 - бокс монтажний 65x45 
для суцільних стін, салатовий
PLK5001500

Кришка для монтажного боксу 
для штукатурки, помаранчева D65
PLK4902480

Розподільчий бокс 100x50 
для суцільних стін, салатовий
PLK6103500

Розподільчий бокс IP55 - 
100x100x50 відкритого монтажу
PLK6506650

MB003 - бокс монтажний 
глибокий 65x60, для суцільних 
стін, салатовий
PLK5103500

Розподільчий бокс 80x45 для 
порожніх стін, жовтий 
PLK6002400

Розподільчий бокс IP55 - 80x40 
відкритого монтажу
PLK6404650



ТОВ «ПЛАНК ЕЛЕКТРОТЕХНІК» 

вул. Леваневського, 66А, 

м. Біла Церква, Київська обл., Україна.

ПОШТОВА АДРЕСА 

вул. Лаврська, 20, Київ, 01015, 

тел.+380 44 499 26 88


