
WPR/Taka найкращим чином пред-
ставляє талант, властивий лише іта-
лійцям – здатність поєднати ноу-хау, 
креативність та інновації, експорту-
ючи отриманий результат по всьому 
світу. Компанія народжується з поєд-
нання двох реальностей, що відрізня-
ються одна від одної, але доповнюють 
одна одну. Вони дали життя спільно-
му проекту з виробництва ламінова-
них профілів.

З однієї сторони WPR, вища ступінь 
італійської технології, світовий лідер в 
проектуванні та конструюванні авто-
матичних ліній і розумних систем для 
окутування профілів і панелей з ПВХ, 
алюмінію та композитних матеріалів, 
з точки зору промислової екоефектив-
ності, яка передбачає більш ретельне 
використання ресурсів та сировини.

З іншої сторони – Taka займається 
розробкою та виробництвом хімічної 

продукції найвищої якості, від інно-
ваційних клеїв розплавів HMPUR, 
до праймера та плівки, які оптимізу-
ють продуктивність набуваючого все 
більшої складності обладнання та га-
рантують довговічні результати.

Результати цієї спільної діяльності 
дозволили WPR створити передові 
технологічні рішення, задовольнив-
ши таким чином всі можливі потре-
би, що виникають в сфері дистрибу-
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ції, переробки та послуг, пов’язаних з 
профілями із ПВХ, алюмінію та син-
тезованих матеріалів.

Деякі з таких рішень мають уні-
кальні технологічні характеристики, 
наприклад NWS 200.4500, що призна-
чена для тих, хто відчуває необхід-
ність інтегрувати в свою виробничу 
лінію компактну установку, на якій 
може працювати лише один оператор 
в процесі окутування.

Установка NWS.200.4500 користу-
ється технологією виробництва оди-
ноких профілів, при якому час на осна-
щення значно скорочується завдяки 
можливості наладки з обох сторін.

Ґрунтовною, але витонченою є нова 
установка NWE.300.7000 для вироб-
ництва невеликих партій. Вона пра-
цює з інноваційним процесом оку-
тування, який дозволяє отримати 
безпрецедентні результати по якості 
та естетиці, при чому початкові фі-
нансові вкладення дійсно незначні.

Технологічна суть WPR без сумні-
ву представлена справжньою перли-
ною – установкою Luna. Автоматична 
установка нового покоління фактич-
но є великим плюсом компанії та яв-
ляє собою «суму всіх технологій», що 
присутні на ринку.

Установка володіє простою та швид-
кою системою програмування з мак-
симальним часом наладки від 8 до 12 
хвилин, завдяки автоматичному пози-
ціонуванню плівки, точності дозування 
та нанесення клею, Luna дозволяє міні-
мізувати виробничий брак та відходи.

Багатосторонність та ефективність 
забезпечує виробничі характеристи-
ки, які підвищують конкурентоспро-
можність виробництва.

Taka та WPR. 
Склеєні інстинктом!
Taka є справжнім лідером в сфері 

поліуретанових гігроактивних клеє-
вих систем (HMPUR), здатним вести 
за собою інновації та розвиток рішень 
високої продуктивності, які відрізня-
ються особливою надійністю. Компа-
нія виходить на ринок з виключним 
ноу-хау, спираючись на спільні дії в 
області нанесення клею с асоційова-
ною компанією WPR. 

Три сучасні взаємопов’язані вироб-
ничі ділянки з передовою технологією 
пропонують найкращі рішення з точ-
ки зору часу та якості, забезпечуючи 
повну інтеграцію виробничого про-
цесу. Taka вже багато років співпра-
цює з важливими університетськими 
закладами в дослідженні та розробці 
матеріалів на базі спеціально створе-
ної групи, обладнаних лабораторій, 
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персоналу спеціалізованого в науці 
полімерів, хімії процесу, що дозволяє 
збільшувати отримання нових моле-
кул та матеріалів. Кожна партія пе-
ревіряється в лабораторії якості для 
постійного контролю виробництва.

Ретельний відбір сировини і осо-
блива увага до нових технологій 
сприяли розвитку асортименту ви-
сокопродуктивних клеїв розплавів 
HMPUR, ідеальних для використання 
як всередині, так і ззовні приміщень. 
Лінійка продукції Taka гарантує висо-
кі експлуатаційні характеристики для 
досягнення найкращої якості склею-
вання.

Остання виробнича ділянка пло-
щею 10 000 кв. метрів (Taka 3) до-
зволила подвоїти продуктивність 
підприємства та зробити значні ін-
вестиції в дослідження та розвиток. 
Про прикладені зусилля свідчать не-
давно розроблені два нових продук-
та, які розширюють лінійку Taka для 
виробництва та ламінації вікон ПВХ:

• Новий поліуретановий клей 
(1308.20), який отримав сер-
тифікацію RAL 176.

• Праймер (WPN3), що не містить 
NEP і виробничих Poliridoni, 
який використовується разом 
з клеєм 1308.20 та дозволяє от-
римати підвищену стійкість до 
гідролізу.

ТОВ «Барви ШВИДКОсті»
04176, Украина, г. Киев, 
04176, Україна, м. Київ, вул. Електри-
ків, 26
тел. (044) 351-00-35
факс. (044) 351-00-36
info@barvyshvydkosti.com
http://barvyshvydkosti.com
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Барви ШВИДКОсті
представляє:

WPR / Taka: В єдності сила
Наша сила в об'єднанні двох світів: ми єдині партнери, що здатні виробляти машини 

та клейові системи для окутування профілів, поєднуючи їх ідеально.

Італійська висока якість в системах 
окутування профілів та панелей.

Завжди на крок попереду.
WPR Taka - лідер в розробці та ство-
ренні інноваційних інтелектуальних 

систем. Завдяки повній автоматизації 
досягається підвищення продуктив-

ності, швидкості та ефективності.

Формула успіху, що народжується  
зі збалансованого поєднання 
досліджень, екології  
та індивідуального підходу.
Якість клеєвих систем - це ключ 
для досягнення найкращих  
результатів склеєння матеріалів 
на довгі роки. 

 ТОВ «Барви ШВИДКОсті»  04176, Україна, м. Київ, вул. Електриків, 26
тел. (044) 351-00-35     факс. (044) 351-00-36

                                                  info@barvyshvydkosti.com     www.barvyshvydkosti.com


