Одним із напрямків діяльності компанії RESOURCEGROUP є поставка промислової продукції на
підприємства державного сектору. Компанія є представником провідних заводів виробників
промислової продукції.
Пропонуємо ВАМ розглянути можливість постачання наступного асортименту
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ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ЕЛЕВАТОРИ ТА КОНВЕЄРИ

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ
ДРІБЕСТРУМЕНЕВОГО
ОБЛАДНАННЯ















електротовари
насоси та насосні станції
поршневі та роторні насоси
помпи, вакуум-насоси
приводні механізми
теплотехніка
станки
генератори
електроінструмент
компресор
теплові насоси
сонячні колектори
запасні частини для високовольтної апаратури
запасні частини для гідрогенераторів та електричних
машин ГЕС
гумо-технічні вироби для АЕС
пневматичні елеватори
ковшеві елеватори
стрічкові елеватори
конвеєри
конвеєри непереривної дії
армовані шахтні конвеєри
конвеєрне обладнання
конвеєрні стрічки
нержавіюча дріб
стальна дріб
колота дріб
корунд









труби
труби (з кінцями, обробленими під сварку)
відводи гнуті
відводи крутовигнуті
відводи секторіальні
коліна
переходи зварювальні, листові
















ВАЛЬНИЦІ (ПІДШИПНИКИ)

ТРУБОПРОВОДИ ВИСОКОГО
ТА НИЗЬКОГО ТИСКУ

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ ДЛЯ
ЕНЕРГЕТИКИ

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ ДЛЯ
МЕТАЛУРГІЇ

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ ДЛЯ
ВОЄННОЇ ТА ОБОРОННОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ





























































переходи штамповані
переходи ковані
переходи катані
трійники зварювальні перехідні
трійники зварювальні рівнопрохідні
трійники зварювальні з обтисненими кінцями
трійники штамповані рівнопрохідні
штуцери
блоки з соплами
блоки з діафрагмами
фланці з виступом
фланці з виступом (з’єднувальні)
фланці з впадиною
фланці з патрубком
фланцеве з’єднання
заглушки міжфланцеві
заглушки плоскі приварювальні
заглушки еліптичні
заглушки з патрубком
бобишки
сосуди зрівняльні конденсаційні
пристрій дросельний
шайби дросельні
трубки дросельні
силові кабелі в БПІ
силові кабелі в ПВХ ізоляції
силові кабелі в СПЕ ізоляції
силові кабелі в гумі
контрольні кабелі
силові дроти
неізольовані дроти
самонесучі дроти
силові кабелі в ПВХ ізоляції
силові кабелі в СПЕ
силові кабелі в гумі
пожежобезпечні кабелі
контрольні кабелі
силові кабелі
неізольовані дроти
самонесучі дроти
монтажні кабелі та дроти
силові кабелі в ПВХ ізоляції
силові кабелі в СПЕ
силові кабелі в гумі
пожежобезпечні кабелі
контрольні кабелі
силові кабелі
термостійкі дроти
монтажні кабелі та дроти
воєнно-польові кабелі зв’язку
дроти та кабелі бортові
дроти та кабелі імпульсні
дроти із сплавів опору
кабелі та дроти симетричні
кабелі антивібраційні
кабелі випромінюючі
кабелі та дроти силові ізольовані
дроти та кабелі монтажні
кабелі зв’язку коаксиальні
кабелі симетричні

КАБЕЛІ, ДРОТИ,
ШНУРИ ЗВ’ЯЗКУ

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
КАБЕЛІ ТА ДРОТИ
ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ
ДЛЯ НАФТОГАЗОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ
ДЛЯ МАШИНОБУДУВАННЯ

ЗАПІРНО-РЕГУЛЮЮЧА
АРМАТУРА





























































кабелі польові
кабелі зв’язку телефонні
кабелі зв’язку телефонні розподільчі
кабелі для структурованих систем зв’язку
дроти, шнури зв’язку
кабелі радіочастотні
кабелі телевізійні камерні
кабелі оптичні
хвилеводи
силові кабелі в ПВХ ізоляції
силові кабелі в гумі
силові дроти
кабелі та дроти для електротранспорту
силові кабелі в ПВХ ізоляції
силові кабелі в гумі
силові дроти
шахтні та екскаваторні кабелі
силові кабелі в ПВХ ізоляції
силові кабелі в СПЕ ізоляції
силові кабелі в гумі
пожежобезпечні кабелі
контрольні кабелі
силові дроти
неізольовані дроти
самонесучі дроти
кабелі для установок занурюваних електронасосів
силові кабелі в ПВХ ізоляції
силові кабелі в СПЕ ізоляції
силові кабелі в гумі 0,38-0,66кВ
пожежонебезпечні кабелі
контрольні кабелі
силові дроти
термостійкі дроти
обмоточні дроти
авікосмічні кабелі та дроти
монтажні кабелів та дроти
судові дроти
термоелектродні дроти
клапани із кольорових сплавів запірні
клапани стальні запірні
клапани із ковкого чугуну муфтові
клапани із ковкого чугуну фланцеві
клапани запірні електромагнітні із ковкого чугуну
фланцеві
клапани електромагнітні муфтові
крани із кольорових сплавів конусні
крани із кольорових сплавів шарові
крани стальні шарові
крани із кольорових сплавів газові
крани, клапани із кольорових сплавів спеціальні
затвори поворотні дискові
вказівники рівня (запірні пристрої)
задвижки чугунні
задвижки стальні зварювальні РУ16
задвижки стальні зварювальні РУ25
задвижки стальні литі РУ16
задвижки стальні литі РУ25
задвижки стальні литі РУ40
задвижки стальні газові РУ16
задвижки із кольорових сплавів

















електроприводи для задвижок
крани із кольорових сплавів багатоходові
клапани для отоплювальних пристроїв
балансировочні клапани
повітровідвідник
регулятори електронні, клапани
регулюючі та елеватори
регулятори тиску для води
затвори та клапани зворотні із чугуна
затвори і клапани стальні зворотні
клапани запобіжні
конденсатовідводчики
крани водорозбірні
фільтри сітчасті та грязьовики
компенсатори та гнучкі вставки

RESOURCEGROUP – компанія, яка об’єднала багаторічний досвід

висококваліфікованих спеціалістів в області трейдингу в Україні, країнах
СНД та Європи.

