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Компанія «БІЛМАКС» - вітчизняний виробник повного циклу 
металоконструкцій електротехнічного, протипожежного
 та господарчого призначення на ринку України та країн
 ближнього зарубіжжя.

Цьому сприяє:
система неухильного поліпшення (згідно стратегії KAIZEN), 
багаторічний досвід високоякісних спеціалістів,
наявність власного конструкторського бюро,
поетапний контроль продукції, що виготовляється
використання сучасного високоточного обладнання від 
найкращих світових виробників (комплекси лазерної порізки
металу, координатно- пробивальний прес з ЧПУ та 
листозгинальні преса виробництва компанії «НАСО»,
сучасне зварювальне обладнання провідних італійських
виробників).

Продукція компанії «БІЛМАКС»  відповідає Міжнародним 
стандартам якості, компанія має сертифікати
відповідності на всі види продукції.

Фарбувальне покриття на продукцію наноситься на сучасних 
лініях порошкового фарбування виробництва компанії «GEMA»
Швейцарія. Попередньо, метал знежирюється та фосфатується 
з використанням препаратів GARDOBOND (Німеччина- Польща), 
що значно збільшує корозійнустійкість та якість продукції.

Ціни компанії «БІЛМАКС»  є одними з найдоступніших в Україні
(враховуючи високу якість та широкий асортимент виробів),
а термін виготовлення вашого замовлення буде найкоротшим.

Головні принципи компанії «БІЛМАКС» - це безперервне 
вдосконалення процесів  виробництва, розробки,
 допоміжних  бізнес-процесів та управління, а також,
всіх інших аспектів життя.

Завжди раді взаємовигідному співробітництву!
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Електромонтажні елементи- широкий асортимент від виробника 
                                                                                  
   Електромонтажні елементи - включає в себе ті елементи, які використовуються для монтажу електропроводки, вони
 роблять її експлуатацію простою і доступною.
   Компанія «БІЛМАКС» на власному виробництві у м. Жовті Води Дніпропетровської області виготовляє наступні
   електромонтажні елементи: 
            коробки металеві КР;
            коробки розподільні пластикові;
            коробки монтажні пластикові;
            коробки пластикові під автоматичні вимикачі;
            Din-рейки;
            Колодки підключення.
       Коробки розподільні металеві

КР 10                                                          Код товару: Б00000130

Найменування
Антикорозійне
      покриття

Покриття 
порошкове 
RAL: 7035

        Габаритні розміри,
          (шир. х вис. х глиб)

                                                                                  
   100 х 100 х 70

Опис продукції:

                                                                                  
Коробка розподільна металева

Арматура для СІП
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КР 15                                                           Код товару: Б00000131
                                                                                  
   150 х 150 х 90

КР 20                                                           Код товару: Б00000132
                                                                                  
   200 х 200 х 90

КР 10 (IP 54)                                                          Код товару: Б00030424

Покриття 
порошкове 
RAL: 7035

                                                                                  
   100 х 100 х 70

                                                                                  
Коробка розподільна металева

КР 15 (IP 54)                                                          Код товару: Б00030425
                                                                                  
   150 х 150 х 90

КР 20 (IP 54)                                                          Код товару: Б00030426
                                                                                  
   200 х 200 х 90



Коробки розподільні пластикові

КРП-70Г                                                          Код товару: Б00000387

Найменування Матеріал

Поліпропілен

      Габаритні розміри,
                          мм

Опис продукції:

Коробка розподільча пластмасова з 
кришкою (діаметр 70 мм) для 
гіпсокартонних (порожнисті) стін.
Призначена для з'єднання різних 
кабельних ліній в місцях їх з'єднань, 
відгалужень і т.д.
Спосіб установки: вбудований.
Колір: коробки-чорний;
кришки - білий.

КРП-90                                                          Код товару: Б00000386

                                                                                  
Коробка розподільча пластмасова з 
кришкою (діаметр 90 мм) під бетон.
Призначена для з'єднання різних 
кабельних ліній в місцях їх з'єднань,
відгалужень і т.д.
Спосіб установки: вбудований.
Колір: коробки-чорний;
кришки - білий.

КРП-90Г                                                          Код товару: Б00000388

                                                                                  
Коробка розподільча пластмасова з 
кришкою (діаметр 90 мм) для 
гіпсокартонних (порожнисті) стін.
Призначена для з'єднання різних 
кабельних ліній в місцях їх з'єднань, 
відгалужень і т.д.
Спосіб установки: вбудований.
Колір: коробки-чорний;
кришки - білий.

Арматура для СІП
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КРП-70                                                          Код товару: Б00000385

Поліпропілен
                                                                                  
   д. 70 х 45

                                                                                  
Коробка розподільча пластмасова з 
кришкою (діаметр 70 мм) під бетон.
Призначена для з'єднання різних 
кабельних ліній в місцях їх з'єднань, 
відгалужень і т.д.
Спосіб установки: вбудований.
Колір: коробки-чорний;
кришки - білий.

                                                                                  
   д. 70 х 45

Поліпропілен
                                                                                  
   д. 90 х 45

Поліпропілен
                                                                                  
   д. 90 х 45

Р 1 без клеми                                                          Код товару: Б00010511

                                                                                  
Р1 без клеми д. 80 розподільна 
коробка зовнішня.
Призначена для з'єднання різних 
кабельних ліній в місцях їх з'єднань, 
відгалужень і т.д.
Спосіб установки: зовнішній.
Розмір: д.80 х 40 мм.
Ступінь захисту IP40.
Розмір сальника: 14 мм.
Колір: коробки, кришки- білий;
ущільнювач - білий.
Матеріал: коробка, кришка- поліпропілен,
ущільнювач - пластикат.

Поліпропілен
                                                                                  
   д. 80 х 40



Арматура для СІП
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Р4 з клемами 85 * 85 розподільна 
коробка зовнішня.
Призначена для з'єднання різних 
кабельних ліній в місцях їх з'єднань, 
відгалужень і т.д.
Спосіб установки: зовнішній.
Наявність клем: так - 5х2.5 мм
Ступінь захисту IP20.
Колір білий.

Р4 з клемою                                                          Код товару: Б00010495

                                                          Код товару: Б00013509

Поліпропілен

                                                                                  
Р2 без клеми 85*85 розподільна 
коробка зовнішня.
Призначена для з'єднання різних 
кабельних ліній в місцях їх з'єднань, 
відгалужень і т.д.
Спосіб установки: зовнішній.
Ступінь захисту IP40.
Розмір сальника: 14 мм.
Колір: коробки, кришки- білий;
ущільнювач - білий.
Матеріал: коробка, кришка- поліпропілен,
ущільнювач - пластикат.

Р 2 без клеми

                                                          Код товару: Б00010208

Поліпропілен

                                                                                  
Р1 без клеми д. 80 розподільна 
коробка зовнішня.
Призначена для з'єднання різних 
кабельних ліній в місцях їх з'єднань, 
відгалужень і т.д.
Спосіб установки: зовнішній.
Наявність клем: так - 4х2.5 мм
Ступінь захисту IP40.
Розмір сальника: 14 мм.
Колір: коробки, кришки- білий;
ущільнювач - білий.
Матеріал: коробка, кришка- поліпропілен,
ущільнювач - пластикат.

Р 1 з клемою

Найменування Матеріал       Габаритні розміри,
                          мм

Опис продукції:

                                                                                  
   д. 80 х 40

                                                                                  
   85 х 85 х 40

                                                          Код товару: Б00013510

Поліпропілен

Р 2 з клемою

                                                                                  
   85 х 85 х 40

                                                                                  
Р2 з клемою 85*85 розподільна 
коробка зовнішня.
Призначена для з'єднання різних
 кабельних ліній в місцях їх з'єднань, 
відгалужень і т.д.
Спосіб установки:    зовнішній.
Наявність клем: так - 4х2.5 мм
Ступінь захисту IP40.
Розмір сальника: 14 мм.
Колір: коробки, кришки- білий;
ущільнювач - білий.
Матеріал: коробка,кришка- поліпропілен,
ущільнювач - пластикат.

Поліпропілен
                                                                                  
   85 х 85 х 25



Арматура для СІП
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Поліпропілен

                                                                                  
Коробка монтажна пластмасова 
євро стикова (діаметр 60 мм) під 
бетон.  
Призначена  для разміщення в ній 
розетки, вимикача, терморегулятора 
для підлоги, диммера для освітлення.
Спосіб установки:    вбудований.
Колір: чоний.

                                                                                  
   д.60 х 40

                                                          Код товару: Б00000390КМП-60Ес

Коробки монтажні пластикові
Найменування Матеріал       Габаритні розміри,

                          мм
Опис продукції:

Поліпропілен

                                                                                  
Коробка монтажна пластмасова євро
(діаметр 60 мм)  під бетон.
Призначена для розміщення в ній 
розетки, вимикача, терморегулятора 
для підлоги, діммера для освітлення.
Спосіб установки:    вбудований.
Колір: чорний.

                                                                                  
   д.60 х 40

                                                          Код товару: Б00000389КМП-60Е

Поліпропілен

                                                                                  
Коробка монтажна пластмасова 
євро (діаметр 60 мм) під порожнисті
стіни (гіпсокартон).
Призначена для розміщення в ній 
розетки, вимикача, терморегулятора
для підлоги, діммера для освітлення.
Спосіб установки:    вбудований.
Колір: чорний.

                                                                                  
   д.60 х 40

                                                          Код товару: Б00033436КМП-60Ес

Поліпропілен

                                                                                  
Коробка монтажна пластмасова 
євро (діаметр 60 мм)  помаранчева 
під бетон.
Призначена для розміщення в ній 
розетки, вимикача, терморегулятора 
для підлоги, діммера для освітлення.
Спосіб установки:    вбудований.
Колір: помаранчевий.

                                                                                  
   д.60 х 40

                                                          Код товару: Б00010207КМП-60Ес (помаранчева)

Поліпропілен

                                                                                  
Коробка монтажна пластмасова
(діаметр 65 мм) під порожнисті стіни
(гіпсокартон).
Призначена для розміщення в ній 
розетки, вимикача, терморегулятора 
для підлоги, діммера для освітлення.
Спосіб установки:    вбудований.
Колір: чорний.

                                                                                  
   д.65 х 45

                                                          Код товару: Б00008122КМП-65Г

Поліпропілен

                                                                                  
Коробка монтажна пластмасова 
(діаметр 70 мм) під бетон.
Призначена для розміщення в ній 
розетки, вимикача, терморегулятора 
для підлоги, діммера для освітлення.
Спосіб установки:    вбудований.
Колір: чорний.

                                                                                  
   д.70 х 45

                                                          Код товару: Б00011278КМП-70



Арматура для СІП

8

                                                          Код товару: Б00011307

      К4, коробка 
під 3-4 автомата

Найменування Матеріал      Габаритні розміри,
                          мм

Опис продукції:

Поліпропілен

                                                                                  
К2, коробка під 1-2 автомати                                                                                   

   130 х 45 х 45

                                                          Код товару: Б00011306     К2, коробка 
під 1-2 автомата

                                                                                  
Коробка під 1-2 автомати, з 
кришкою Карлик

                                                          Код товару: Б00016584
Коробка КАРЛИК 
 під 1-2 автомата

                                                                                  
Коробка під 3-4 автомати, з 
кришкою Карлик

                                                          Код товару: Б00016585
Коробка КАРЛИК 
 під 3-4 автомата

Поліпропілен
                                                                                  
   135 х 85 х 60

                                                                                  
К4, коробка під 3-4 автомати

Поліпропілен
                                                                                  
   140 х 45 х 45

Поліпропілен
                                                                                  
   140 х 100 х 45

Коробки пластикові під автоматичні вимикачі 



DIN - рейки

DIN 4                                                          Код товару: Б00010958
                                                                                  
   4

Арматура для СІП
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Найменування Матеріал                               Довжина,
                                        см

Опис продукції:

                                                                                  
DIN-рейка оцинкована. Використовується 
для кріплення різного модульного 
обладнання (автоматичних вимикачів, 
ПЗВ і ін.).

DIN 8                                                          Код товару: Б00010957
                                                                                  
   8

DIN 10                                                          Код товару: Б00000782
                                                                                  
   12

DIN 12                                                          Код товару: Б00010956
                                                                                  
   15

DIN 15                                                          Код товару: Б00011005
                                                                                  
   15

DIN 20                                                          Код товару: Б00000781
                                                                                  
   20

DIN 25                                                          Код товару: Б00021862
                                                                                  
   25

DIN 30                                                          Код товару: Б00000780
                                                                                  
   30

DIN 40                                                          Код товару: Б00000779
                                                                                  
   40

DIN 60                                                          Код товару: Б00021832
                                                                                  
   60

DIN 100                                                          Код товару: Б00021863
                                                                                  
   100

DIN 125                                                          Код товару: Б00000778
                                                                                  
   125

Сталь оцинкована



Колодки підключення

                                                                                  
Колодки підключення КП АРР5.282.104-01
- ізоляція між будь-якими міжфазними 
струмоведучими частинами при розімкнутих 
перемичках витримує протягом 2 хв. вплив 
напруги змінного струму 2000В частотою 50 Гц;
- ступінь захисту IP30;
- група механічного виконання М40;

                                                                                  
Колодки підключення КП АРР6.724.001(125А)
- ізоляція між будь-якими міжфазними 
струмоведучими частинами при розімкнутих 
перемичках витримує протягом 1 хв. вплив 
напруги змінного струму 2000В частотою 50 Гц;
- ступінь захисту IP30;
- група механічного виконання М40;

Арматура для СІП
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КП - АРР5                                                          Код товару: Б00000784

             КП - АРР6 (125А)                                                          Код товару: Б00000785

Найменування Ступінь захисту      Тривалий допустимий
                       струм, А

Опис продукції:

                                                                                  
   25

                                                                                  
   IP30

                                                                                  
   125

                                                                                  
   IP30



 
ТОВ «БІЛМАКС» вул. Заводська,1/9

м. Жовті Води Дніпропетровської обл. 

 
ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСТАВКА

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО,
ПРОТИПОЖЕЖНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ

 
Контактні дані:  

(044) 503  01 05
(067) 555 86 05
(067) 562 06 67

e-mail: kiev@bilmax.com.ua

 
Telegram-канал:

bilmax.com.ua
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