




ВЕЛИКІ ПІДПРИЄМСТВА 
В УКРАЇНІ ЗАГАЛЬНОЮ 
ПЛОЩЕЮ 15 000 М2

AEROSTAR GROUP

У ВИРОБНИЦТВІ
ВИКОРИСТОВУЄМО
комплектуючі з Німеччини, 
Швейцарії, Словаччини, Італії
і Фінляндії.

МИ ВИРОБЛЯЄМО
енергоефективне обладнання для
вентиляції та кондиціонування,
системи автоматизації та BMS.

Установки оснащені енергозберігаючими
технологіями, що дозволяє економити
до 90% енергії і скорочувати витрати
на експлуатацію.

ЛІНІЙКА ОБЛАДНАННЯ 
GREENSTR ПРОЙШЛА
СЕРТИФІКАЦІЮ
EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION *.

Це означає, що установки
відповідають європейським 
стандартам якості.

EUROVENT

Certificate number: 

19.04.077
         24/7

Служба 
підтримки
on-line 24/7



LEAN-КОНЦЕПЦІЯ
В організації процесів використовуємо принцип  
бережливого виробництва.
Всі системи орієнтовані на отримання максимального ре-
зультату при мінімальних ресурсах. Це дозволяє постійно 
підвищувати якість, не підвищуючи вартість.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ

Для зручного управління інженерними системами про-
понуємо використовувати диспетчеризацію. 

Вона допомагає об’єднувати кілька системи в одну:
вентиляцію, кондиціонування, опалення, водопо-
стачання та енергопостачання, щоб контролювати  
і управляти ними з одного диспетчерського центру.
Раціональне споживання енергії дозволяє скорочувати 
витрати на обслуговування об’єкта. 

СТВОРЮЄМО РОЗУМНІ СИСТЕМИ
Обладнання створено з метою отримувати максималь-
ний ККД від роботи і скорочувати споживання енергії.

НАДАЄМО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після монтажу систем наші фахівці навчають службу ек-
сплуатації роботі з обладнанням. Сервісний відділ прий-
має зворотний зв’язок від клієнтів і розбирається з про-
блемами в роботі систем. Сервісні центри у всіх регіонах 
дозволяють оперативно реагувати на запити.

ВИРІШУЄМО НЕСТАНДАРТНІ ЗАВДАННЯ

70% асортименту - це системи, розроблені нашим 
R`n`D-центром для реалізації складних інженерних про-
ектів.



ДОДАТОК AEROSTAR APP -  
управління кліматичним устаткуванням з мобільного телефону

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Через Aerostar App обладнанням
можна управляти самостійно,

без інженера з експлуатації

Дає можливість у будь-який  
час із будь-якої точки світу:

Часто установки монтують в важкодоступ-
них вентиляційних камерах. Туди складно 
дістатися фізично, щоб змінити параметри 
роботи обладнання на пульті автоматики.

Додаток дозволяє швидко змінювати на-
лаштування і не прив’язується до географіч-
ного положення: можна контролювати 
роботу установки, як із сусіднього примі-
щення, так і з будь-якої точки світу, що особ-
ливо актуально в разі форс-мажорів.

контролювати параметри
роботи обладнання

змінювати налаштування,
отримувати повідомлення
про аварійні сигнали

консультуватися із
сервісною службою AEROSTAR

Індивідуальні налаштування

Всі установки на одному екрані

Персональний розклад

Миттєві повідомлення про аварії

Звіти

Сервісна підтримка

ДЛЯ IOS 
ПРИСТРОЇВ

ДЛЯ ANDROID 
ПРИСТРОЇВ



НАШЕ ОБЛАДНАННЯ

ПОВІТРООБРОБЛЮЮЧІ
УСТАНОВКИ

СИСТЕМИ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ

ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНІ
ПРИСТРОЇ

ХОЛОДИЛЬНЕ 
ОБЛАДНАННЯ



Компанія Aerostar пропонує комплексні рішення: від вентиляторів і блоків підготовки повітря 
до ефективних фільтрів, від термінальних пристроїв і повітряно-водяних систем до інтелекту-
альних компонентів управління – лінійка нашої продукції охоплює повний спектр компонентів, 
пристроїв, систем вентиляції і кондиціонування повітря.

 
ГОТОВІ РІШЕННЯ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ
ВІД ОДНОГО ВИРОБНИКА



ВЕНТИЛЯЦІЯ 
ДЛЯ БІЗНЕС-ЦЕНТРІВ 

ТА ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ



БЦ AVENUE 53

м. Київ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Avenue53 — будівля нового для Києва формату з унікальним заповненням і своєю 
особливою атмосферою. 

Особливості Avenue53:

Будівля виконана у стилі лофт, має просторі open spaces, тераси-сади на даху.

У будівлі застосоване енергоефективне обладнання AEROSTAR з автоматикою, 
проведена повна диспетчеризація. Обладнання безшумне та не заважає зручній 
роботі. Клімат у офісах комфортний, сприятливий новим ідеям та перемогам. 
На об’єкті встановлені: приточно-витяжні установки, канальне вентиляційне 
обладнання, вентиляційні решітки та дифузори.

Бізнес-центр розташований майже у самому центрі міста, на центральній магістралі, 
зі зручною транспортною розв’язкою. Має величезний паркінг.  У внутрішній частині 
знаходиться власний парк. 

Avenue53 — це стильна і статусна будівля зі власним парком всередині, в якому 
буде легко дихати, а також легко працювати та розвивати свій бізнес.

Бізнес-центр стане справжньою оазою для успішних компаній.



BUSINESS CENTER M8

м. Київ

«Інтергал-Буд» вважається одним із лідерів приватних забудовників України.  
У скринці компанії більше 74 реалізованих проектів.

Очевидні переваги «Інтергал-Буд»:

• швидкі темпи будівництва

• благоустрій та інфраструктура

• гарантія якості матеріалів та робіт

• соціальна відповідальність.

Свій 17-тий рік стрімкого розвитку компанія відзначила переїздом до нового 
сучасного офісу.  Драйвером успіху «Інтергал-Буд» є постійне прагнення відповідати 
високим вимогам сучасного ринку нерухомості, саме тому вони піклуються не 
лише про клієнтів, а й про своїх працівників. Доказом тому є встановлення в 
своєму новому офісі вентиляційних систем виробництва Aerostar.

Приточно-витяжні установки GlobalStar, комплект автоматики та холодильне 
обладнання забезпечують приміщення свіжим повітрям і комфортним 
мікрокліматом, а його працівників — гарним самопочуттям.

Монтаж здійснено Холдинговою Компанією «Енергомонтажвентиляція».

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



UNIT B11

м. Київ

UNIT.City — перший в Україні інноваційний парк.  Офіційне відкриття відбулось 
у квітні 2017 року  на території  колишнього Київского мотозаводу. Девелопером 
проекту виступили компанії UDP і KAN Development, підрядником — компанія «КАН 
Буд».

Наразі це місце, де неперевершена інфраструктура та екосистема, що включає 
все, дозволяє розвиватися та процвітати високим технологіям, інноваційному та 
креативному бізнесу.

Тут концентрація компаній, стартапів, студентів, професіоналів та дослідницьких 
лабораторій створює умови для розвитку бізнесу в парку швидше, ніж за його 
межами.

Корпус B12 столичного інноваційного парку UNIT.City отримав срібний сертифікат 
LEEDv.4 Core & Shell Ради з екологічного будівництва США (USGBC). Це перша 
комерційна будівля, нагороджена цим сертифікатом.

На об’єкті встановлено енергоефективне обладнання Aerostar, а саме: приточно-
витяжні установки GREENSTR у новому дизайні та кольорі, з роторними 
рекуператорами, водяними нагрівачами, охолоджувачами, здвоєним вентилятором 
dual fаn.

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



БІЗНЕС-ЦЕНТР «VIKING PARK»

м. Львів

Viking Park у Львові – це сучасний самодостатній багатофункціональний комплекс. 
Введення в експлуатацію планується у першому кварталі 2021 року. Планується, 
що цей об’єкт стане найсучаснішою будівлею Сихівського району міста Львова. 

Для орендарів будуть доступні:

• закритий внутрішній двір

• велопарковка

• гостьова наземна парковка та підземний паркінг

• зони відпочинку

• фітнес-клуб

• лаунж-тераса з панорамним видом на обрії Львова

• заклади харчування

• супермаркет

• торгові приміщення та комплексна інфраструктура Viking Park, де передбачено 
все необхідне для роботи.

Для комфортного мікроклімату у приміщеннях ми забезпечили об’єкт нашим 
обладнанням GreenSTR-13, GreenSTR-8, GreenSTR-10, SlimStar 1000, SlimStar 500; 
повітропроводами, решітками, протипожежні клапанами.

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



БЦ БЦ Platforma БЦ Dominant Plaza

м. Київ, вул. Оленівська, 23 м. Київ м. Київ

ТОВ «Канюк-Стиль» Реконструкція будівлі 
«Промінвестбанку» в БЦ

м. Львів м. Львів

БЦ AZOR

м. Київ

Офіси у ЖК «Сонячна брама» 

м. Київ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Enhanced Resource 
Company (ERC)

БЦ Hillfort

м. Київ

м. Київ



ВЕНТИЛЯЦІЯ 
ДЛЯ ТОРГІВЕЛЬНО-

РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ  
ТА СУПЕРМАРКЕТІВ



ТРЦ BLOCKBUSTER MALL

м. Київ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Blockbuster Mall — другий за площею ТРЦ в Україні. 

В торговому центрі буде розважальний парк з ексклюзивними атракціонами нового 
покоління. 

Blockbuster mall отримав нагороду European Property Awards в категорії Retail 
Development for Ukraine. В Блокбастер вперше в Україні «заїхала» Ikea.

Ми раді бути частиною цього масштабного проєкту, за співпраці з Mandarin Plaza 
Group — одним з найбільших девелоперів торгової нерухомості на столичному ринку, 
та забезпечити близько 350 000 м свіжим повітрям і комфортним мікрокліматом 
завдяки нашому повітрообробному обладнанню.



РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

ТЦ LAVINA MALL

м. Київ

Lavina Mall — найбільший торгово-розважальний центр України, який був 
відкритий взимку 2016 року. Сучасний футуристичний дизайн, великі простори, 
унікальні формати магазинів, новітні кінозали, незвичайні атракціони, фудкорти 
на будь-який смак та постійна атмосфера свята завдяки тематичним подіям, 
зірковим концертам та спеціальним пропозиціям найвідвідуваніший ТРЦ в Києві 
за даними NAI Ukraine.

Потоки вихідного дня в мега-молл в середньому складають 150 000. Парковка на 
4000 місць. 18 серпня 2018 року головним подією в Києві стало відкриття в Lavina 
Mall першого в Україні магазину шведського бренду H&M загальною площею 3000 
кв. м. У цей день ТРЦ відвідало близько 100 000 гостей, що є абсолютним рекордом 
і H&M, і для українського ринку.

Нашим завданням було забезпечити ТРЦ і 
його відвідувачів свіжим повітрям, а саме 
зону фудкорту, з урахуванням великої 
кількості людей.

На об’єкті було встановлено вентиляційну 
продукцію Aerostar, яка вже не перший рік 
чудово виконує своє завдання, і відповідає 
всім поставленим вимогам.



РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Торгово-офісний центр The Mall

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 114-В

The Mall — це інноваційний проект в місті Вінниця, який має свою унікальну харизму 
та неповторний стиль.

Це багатофункціональний торгово-офісний центр загальною площею 11800 м²,  
що поєднує в собі:

- місце для активного та культурного відпочинку;

- брендові бутики;

- сучасні офіси;

- гіпермаркети;

- фудкорти.

Родзинкою комплексу стане екологічна лаунж 
зона на свіжому повітрі.

Ми забезпечили цей величезний простір 
свіжим повітрям та комфортним мікрокліматом 
для плідної роботи працівників і щасливого 
відпочинку відвідувачів за допомогою VRF-
систем Hitachi та руфтопів YORK.



Smart Plaza Polytech 
(Сільпо, ФЦ Sport Life)

Smart Plaza Obolon

м. Київ м. Київ

Метроград

м. Київ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

NOVUS ТЦ «МИР»

м. Київ
м. Вінниця,  
вул. Келецька

ТЦ «Клауд Сквер»

м. Вінниця,  
вул. Соборна

ТЦ «Апетит» 

м. Київ

Shopping Center  
Gagarinn Plaza

м. Одеса

ТЦ «Космополіт»

м. Київ



ТРЦ «Атмосфера»Good Wine

м. Київм. Київ

ТРЦ «Наше Nebo» Мережа заправок Socar

Крюківщина,  
Київська обл.

м. Київ, м. Харків,  
м. Одеса

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

ТЦ «Епіцентр»  
(Логістичний центр) 

АТБ

смт. Калинівка м. Київ

Автосалон Jaguar

м. Харків

Автосалон Bentley

м. Бориспіль, Київська обл.

Казино

м. Київ, м. Хмельницький,  
м. Житомир



ВЕНТИЛЯЦІЯ 
ДЛЯ МЕДИЧНИХ

ЗАКЛАДІВ



всі матеріали відповідають  
гігієнічним вимогам;

ущільнювачі із закритими  
порами;

легкий доступ до всіх елементів 
установок та їх компонентів, корпус 
оснащений оглядовими вікнами;

постійне і повне відведення 
конденсату від зволожувальних 
елементів;

піддони із нержавіючої сталі  
з необхідним ухилом;

повне очищення після
виготовлення;

дотримання всіх вимог гігієни 
при виготовленні, транспорту-
ванні та зберіганні.

Установки від AEROSTAR в гігієнічному виконанні — це гарантія правильного розрахунку для 
проектувальників, надійної і безпроблемної експлуатації, а також суворої відповідності всім 
гігієнічним вимогам.

ЧИСТОТА ПРИМІЩЕНЬ  
З ГІГІЄНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ AEROSTAR

УСТАНОВКИ AEROSTAR У ГІГІЄНІЧНОМУ ВИКОНАННІ

ФІЛЬТР

Використання інертних до 
мікроорганізмів фільтруючих 
матеріалів.

Ущільнювальні профілі із  
закритими порами.

Доступ до фільтру зі сторони 
неочищенного повітря через 
секцію обслуговування згідно 
контрольного листа.

Правильний монтаж  
повітряного фільтра для  
запобігання високих  
механічних навантажень  
на фільтруючий матеріал.

Контроль стану фільтра  
зовні агрегату.

ТЕПЛООБМІННИК

Можливість повного  
очищення до основи.

Хороший доступ до секцій.

Рами захищені від корозії,  
рами охолоджувача — із  
алюмінію або нержавіючої  
сталі.

Висувний і розкладний  
краплевідділювач після  
охолоджувача

Повна ізоляція місць  
проходження труб через  
панель корпусу.

КОРПУС

Довговічна конструкція  
із матеріалів, захищених  
від корозії. Гладка  
внутрішня поверхня.

Наявні заглиблення  
повністю підлягають  
очистці.

Секції, схильні до 
зволоження, виготовлені  
з матеріалів стійких до
корозії.

Поверхня підлоги  
пофарбована 
порошковою фарбою  
або виготовлена з  
нержавіючої сталі.

Ми відповідаємо всім вимогам гігієни та безпеки



НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ 
«ОХМАТДИТ»

м. Київ

ОХМАТДИТ — багатопрофільний лікувальний заклад, який надає спеціалізовану 
висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Тут щорічно в 
стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування понад 18 000 дітей і близько 
28 000 отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.

За кілька років плідної співпраці в НДСЛ Охматдит нами було встановлено наступне 
обладнання: холодильні машини, багатофункціональні припливно-витяжні установки 
Global Star 3-20 типорозмірів в гігієнічному виконанні з зволожувачами, гліколева 
рекуператорами і вибухозахищеними двигунами; VAV і CAV клапани; HEPA-box; 
вогнезтримуючі клапани з оцинкованих матеріалів.

За допомогою нашої автоматики керується загальна вентиляція і рециркуляція у 
всіх палатах та операційних. Розробники AEROSTAR зробили повну візуалізацію 120 
touch-screen панелей з усім медичним обладнанням, яке знаходиться в керованих 
приміщеннях.

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР

м. Полтава

Заснований ще в 1985-му році, обласний кардіодиспансер на Полтавщині зазнав 
значних змін з 2017 року, адже тепер, у рамках проекту «Велике Будівництво», 
там з’явився новий корпус, де будуть лікувати людей з серцево-судинними 
захворюваннями.

У клініці застосовані складні технічні вентиляційні рішення — велика кількість 
операційних, тамбур-шлюзів, чистих приміщень, в яких потрібно витримати необхідну 
витрату і тиск повітря.

У кожній палаті є touch monitor з функцією управління кліматом.

Все це вдалося реалізувати за допомогою обладнання AeroStar, яке гордо заявляє — 
«Зроблено в Україні»:

 GLOBALSTAR

 Чілери ASYS Basicfreeze

 Фанкойли

 Комплекти автоматики.

Нам дуже важливо та приємно, що навіть  
сам президент України Володимир Зеленський  
високо оцінив якість обладнання.

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. ПИРОГОВА

м. Вінниця

Вінницька обласна клінічна лікарня ім. Пирогова є найстарішим лікувальним закладом 
Вінницькій області.  У лікарні розміщено 12 клінічних кафедр і циклів Вінницького 
національного медичного університету ім. Пирогова.

Введення в дію нового хірургічного центру розширило спектр хірургічної допомоги на 
сучасному рівні, він істотно поліпшив рівень і комфорт надання хірургічної допомоги 
нашим громадянам.

Наша компанія також стала частиною цього розширення і забезпечила центр кращим 
вентиляційним обладнанням, яке буде відповідати за чистоту повітря і комфорт 
температури для працівників і пацієнтів.

На об’єкті працює обладнання:

припливні установки Aerostar

витяжні установки Aerostar

вентилятори

комплекти автоматики

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



Комунальна організація 
«Київський міський 
консультативно-
діагностичний центр»

м. Київ

Амбулаторія «Центр 
первинної медико- 
санітарної допомоги №10»

м. Запоріжжя

«Центр трансплантації 
кісткового мозку»

м. Львів

ТОВ «Мікрофарм»

м. Харків

ПАО «Фарстандарт-Біолек»

м. Харків

АТ «Біофарм»

м. Харків

Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна 
клінічна офтальмологічна лікарня»

Медицинский центр 
«ОН Клінік Харків»

м. Дніпро м. Запоріжжя

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



Дніпропетровська обласна 
державна лабораторія 
ветеринарної медицини

м. Дніпро 

Дніпропетровський 
спеціалізований 
клінічний центр матері 
та дитини ім. проф. 
Руднєва

м. Дніпро 

Хмельницька 
міська державна 
ветеринарна лікарня

м. Хмельницький

ПрАТ «Індар»

м. Київ 

ПАТ «Технолог»

м. Умань, Черкаська обл.

АЦМД «Медокс»

м. Київ

Інститут гігієни ім.Л.І. 
Медведя МОЗ України

м. Київ

АТ «Лекхім»

м. Харків

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



Пологовий корпус і 
операційний блок обласної 
клінічної лікарні

м. Львів

Тернопільська обласна 
дитяча лікарня

Інститут дерматокометології
Доктора Богомолець

м. Тернопіль м. Київ

Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер

м. Чернівці

Тернопільська університетська лікарня

м. Тернопіль

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



ВЕНТИЛЯЦІЯ 
ДЛЯ ЖИТЛОВИХ 

ПРИМІЩЕНЬ



ЗАМІСЬКИЙ КОМПЛЕКС «KIDEV»

с. Чубинське, Київська обл. 

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Заміська резиденція KIDEV — зелений острівець відпочинку на свіжому повітрі, 
поруч з Києвом. Це можливість провести час на вихідних далеко від метушні в 
колі сім’ї, друзів, бізнес-партнерів, або влаштувати собі невелику відпустку парк-
готелі, з прекрасним сервісом і чудовими номерами. 

А комфорт приміщень забезпечить припливно-витяжна установка Aerostar 
GreenSTR-3, що виконує весь комплекс завдань з обробки повітря в залежності 
від запиту клієнта.



ЖК НОВА АНГЛІЯ

м. Київ

Місто в місті «Нова Англія» розташоване в Голосіївському районі Києва — одному 
з найбільш розвинених районів столиці.

У найближчому оточенні знаходиться все, що потрібно для комфортного життя в 
мегаполісі: станція метро «Васильківська», великі ТРЦ, парки і музеї, дитячі садки, 
школи, ліцеї та гімназії, ресторани, магазини та інше.

У ЖК «Нова Англія» передбачена власна розвинена інфраструктура, а головним 
поставником свіжого повітря і комфорту приміщень забезпечує продукція 
Aerostar, яка повністю відповідає всім вимогам клієнта та мешканців ЖК. 

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



FUTAGO HOUSE/SERGEY MAKHNO ARCHITECTS

м. Київ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Ми завжди раді креативним об’єктам у нашому портфоліо і одним із них став Будинок 
Футаго від Сергія Махно.

Будинок Футаго («близнюки» по-японськи) складається з двох однакових частин: 
це брати-близнюки, які гордо піднімають голови і дивляться один одному в очі. 
Вони піднімаються над ландшафтом, як німі спостерігачі, які діляться одним ударом 
серця на двох. Клієнти дуже чітко висловили своє побажання: отримати сучасний 
і мінімалістичний будинок, який стане новим етапом їхнього життя через роки 
прихильництва класики.

Більш того, Futago House номінований на звання Будинку року 2021 від одного із 
найпрестижніших міжнародних дизайн-видань ArchDaily. 

Перед нами ж стояло завдання забезпечити цього красеня найкращим 
вентиляційним обладнанням, яке довго слугуватиме та даруватиме його мешканцям 
чисте повітря й комфортний мікроклімат. Наразі на об’єкті встановлені припливно - 
витяжні установки  Aerostar GreenSTR-5 та GreenSTR-3, перевірені часом та досвідом 
використання.



ЖК ЛІСОВА КАЗКА

м. Київ

.

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

«Лісова казка» — житловий комплекс підвищеного комфорту, який за вартістю 
можна сміливо віднести до комфорт-класу. ЖК по вул. Радистів, 32 являє собою 
п’ятнадцять десятиповерхових будинків.

В ході будівництва використано сучасні екологічно чисті матеріали, застосовано 
перевірену часом технологію спорудження будівель з керамічної цегли. Фасади 
будинків утеплюються ефективним теплоізоляційним матеріалом.  Для захисту від 
впливу навколишнього середовища зовнішня поверхня стін покрита штукатуркою 
із застосуванням армуючих матеріалів.

Ми також стали частиною цього проєкту 
і тепер «Лісова казка» оснащена 
припливно-витяжними установками 
та канальними парозволожувачами 
виробництва Aerostar, які гарантують 
комфортний мікроклімат приміщень.



РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

ЖК Green Wood

Procredit bank (ЖК San Francisсo)

ЖК «Панорама» ЖК Smart Plaza Polytech

м. Одеса

м. Київ

м. Дніпро м. Київ

ЖК «Прем’єр Тауер»

м. Вінниця



ВЕНТИЛЯЦІЯ
ДЛЯ ОБ’ЕКТІВ НАУКИ, 

КУЛЬТУРИ  
ТА ВІДПОЧИНКУ



КМ GREEN HILLS

м. Київ

Спорт — невід’ємна частина нашого життя, тому сучасні компанії якомога частіше 
намагаються долучати своїх працівників до активного життя. Однією з таких 
компаній є наш безпосередній клієнт Dragon Capital. Спільними зусиллями ми 
стали частиною реалізації проєкту нового спорткомплексу в котеджному містечку 
Green Hills 

Фітнес-клуб зі spa-зоною загальною площею близько 2400 м2 з якісними 
тренажерами і широким спектром групових занять для забезпечення 
комфортного відпочинку і досягнення поставлених спортивних цілей — всі ці 
об’єкти забезпечені якісним вентиляційним обладнанням виробництва Aerostar.

В даному проєкті було використано установки Crosstar-3, PS 13, GreenSTR-4, 
GreenSTR-5, Slimstar-500 та GreenSTR-3, робота яких гарантує чистоту повітря всіх 
приміщень.

Ми завжди раді співпрацювати з активними людьми, розвиватися разом з 
ними та допомагати розвитку іншим, саме тому спорткомплекс Green Hills тепер 
значиться в списку наших реалізованих об’єктів! 

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



ЛЬОДОВА АРЕНА

м. Краматорськ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Роботи над реконструкцією Льодової арени у Краматорську розпочались ще у 2016 
році та терміни завершення будівництва неодноразово переносились. Нарешті 
у жовтні 2020 року у Донецькій області відкрився справжній Фізкультурно-
оздоровчий комплекс.

Для глядачів передбачені трибуни на 430 місць. Увесь комплекс спроєктований 
таким чином, аби бути доступним для людей з інвалідністю. Тут буде зручно і 
професійним спортсменам, шанувальникам, глядачам.

Нами для об’єкту було 
розроблено:

Припливно-витяжні та 
припливні установки

Монтаж здійснено:  
ТОВ «ПРОМІНСИСТЕМС»



ДИТЯЧИЙ САДОК В ЖК «RESPUBLIKA»

м. Київ

Aerostar раді мати змогу забезпечити наших дітей чистим повітрям та комфортним 
мікрокліматом у навчальних закладах мережі «А+» в ЖК Respublika. 

Це унікальний освітній простір, який поєднує STEAM як пріоритетний напрямок в 
освіті, авторські програми, інтегровані та інноваційні підходи навчання.

А допомагати цьому процесу будуть припливно-витяжні установки, канальні 
вентилятори, дифузори та комплекти автоматики виробництва Aerostar.

Ми завжди підтримуємо ідеї освіти та вдосконалення, саме тому працюємо на 
покращення умов для розвитку інших.

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



ДИТЯЧИЙ САД ACADEMY ECOLAND В ЖК TETRIS HALL

м. Київ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Розвиваючий простір еко-садка і дбайливе ставлення педагогів — це те, що 
потрібно для розвитку лідерських якостей та творчого потенціалу. Авторська 
концепця допомагає виховати яскраву впевнену особистість. 

Тут можна не турбуватися за безпеку своєї дитини, адже в приміщені двоконтурна 
система доступу, закрита територія.

За хороше самопочуття дітей та свіже повітря приміщень відповідає якісна 
продукція Aerostar, адже комфортний мікроклімат — одна з основних складових 
плідної роботи та продуктивного навчання.



ТОРГІВЕЛЬНО-ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР GLOBAL EXPO

м. Варшава

Торгово-виставковий центр Global EXPO у Варшаві — це значущий об’єкт на мапі 
столиці Польщі, який ідеально підходить для організації міжнародних ярмарків, 
конгресів та конференцій. Це дуже вагомий об’єкт і для нашої компанії також.

Чим примітний Global EXPO?

- мікроклімат у приміщенні забезпечується припливно-витяжними установками 
Aerostar, у тому числі GreenSTR 100 і GreenSTR 63, які забезпечують до 63 та до 100 
тис кубів чистого повітря за годину!

- велика функціональність та відповідні технічні параметри для організації 
складних заходів.

Два поверхи будівлі з’єднані ескалатором, гостьовим ліфтом і технічним вантажним 
ліфтом. Перший — це виставковий зал і просторе фойє.  Другий поверх складається 
з конференц-і банкетних залів, а також технічних та організаційних приміщень.

Об’єкт має площу понад 12 000 м² та розрахований на 17 000 людей.

Завдяки збереженню елементів, що відносяться до промислової історії 
місця, і в той же час впровадження сучасних технічних рішень, було створено 
багатофункціональний простір для задоволення потреб сучасного бізнесу.

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



БУДИНОК НЕРУХОМОСТІ

м. Харків

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Наша діяльність тісно пов’язна з ринком нерухомості, адже з кожним новим 
будівельним проєктом ми маємо змогу забезпечити ще більше приміщень чистим 
повітрям та комфортним мікрокліматом.

Цього разу продукція Aerostar стала частиною унікального об’єкту — Будинку 
нерухомості, що знаходиться у Харкові. Його унікальність полягає в об’єднанні всіх 
послуг, пов’язаних з нерухомістю. Сучасний підхід значно полегшить більшість 
процесів роботи, а також об’єднає кілька департаментів разом.

Наша компанія забезпечила приміщення припливно витяжними установками, 
повітропроводами та решітками!

Ми переконані, що це стане значним вкладом для міста і раді забезпечити 
працівників та клієнтів Будинку нерухомості комфортом і чистотою повітря, адже ці 
фактори є запорукою здоров’я і клопіткої праці.



DERGACHOV

Національний академічний 
театр опери та балету 
України  ім. Т. Г. Шевченка

Спортивний комплекс 
«Прометей»

ФЦ «Вертикаль»

База відпочинку Кінний 
двір «Лелеки»

Стадіон «Трудові резерви»

с. Верем’я, Київська обл.

м. Київ

 м. Кам’янське,  
Дніпровська обл.

 м. Одеса

с. Рудька, Дніпровська обл.

м. Дніпро

«Івано-Франківський  
академічний музично- 
драматичний театр ім. І. Франка»

Фітнес-центр Sport life

м. Івано-Франківськ

м. Кривий Ріг

Аеропорт Одеса,  
новий термінал

м. Одеса

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Київський національний 
університет будівництва  
і архітектури (КНУБА)

м. Київ

Спеціалізована середня  
школа №9   
        м. Дніпро

Кінотеатр «Краків»

м. Київ



ВЕНТИЛЯЦІЯ 
ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ

ОБ’ЄКТІВ



ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН

м. Вишневе, Київська обл.

Ще один об’єкт у нашу скриньку. 

Цього разу ми забезпечили комфортним мікрокліматом українську компанію-
виробника тротуарної плитки «Золотий Мандарин».

ТМ Золотий Мандарин є лідером галузі виробництва облицьованої плитки, що задає 
найвищий і еталонний рівень якості тротуарної плитки та іншої вібропресованной 
продукції.  За багатьма показниками продукція ТМ Золотий Мандарин перевершує 
вимоги діючих будівельних норм.

На виробництві було встановлено припливно-витяжні устновки та канальні витяжні 
вентилятори нашого виробництва Aerostar та спліт-системи компанії Hitachi.

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



BIOPHARMA

м. Біла Церква

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Група компаній STADA, світовий виробник високоякісних непатентованих 
лікарських препаратів і споживчих товарів для здоров’я, продовжує своє 
зростання в Європі. Компанія зі штаб-квартирою в Німеччині оголосила про 
придбання фармацевтичного бізнесу Biopharma, одного з ключових виробників 
фармацевтичної продукції в Україні.

Aerostar пишається, що вітчизняне виробництво відповідає найвищим 
європейським стандартам та раді, що ми є постачальниками вентиляційного 
обладнання для Biopharma.

Масштаби вражають:

11 припливних, 7 витяжних установок 
зовнішнього виконання та 2 припливно-
витяжні установки внутрішнього виконання 
GlobalStar різної продуктивності з 
комплектами автоматики готові працювати 
на користь вітчизняної фармацевтики. 



БІЛОЗГАР

смт. Литин, Вінницька обл.

Лідер в категорії «Бренд 2016», переможець конкурсу «Краща торгова марка 
Поділля 2017», один з лідерів по виготовленню молочної продукції в країні — ТМ 
«Білозгар».

Власні потужності дозволяють заводу виробляти продукцію найвищої якості — 
сири тверді сичужні, плавлені та пастоподібні, вершкове масло, сироватку і сухе 
молоко, йогурти, цільномолочну продукцію (молоко коров’яче питне, сметану, 
кефір, ряжанку, сир).

Ми раді працювати з визнаними клієнтами та забезпечити «Білозгар» канальним 
обладнанням, холодильними машинами, які будуть незамінними помічниками в 
роботі. 

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



СЕМЕНІВСЬКІ КОВБАСИ

м. Слов’янськ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Черговий об’єкт, яким ми пишаємось — сприятливий клімат для підприємства 
«Семенівські ковбаси» у Слов’янську.  

Підприємство, яке радує нас смачними м’ясними виробами, також піклується 
про своїх співробітників. 

Тому для  об’єкту встановлені: припливні установка Aerostar GREENSTR  
з автоматикою, для зручного управління та компресорно конденсаторні блоки.



ПрАТ «Миронівська 
птахофабрика»

Plank Electrotechnic Завод м’якої упаковки 
Huhtamaki

Бандурський 
маслоекстракційний завод

Техноніколь

Рівненська АЕС

ТОВ «БЕЛУКО»  
(меблева фабрика)

Молокозавод 
«Білоцерківське»

м. Канів, Черкаська обл.

м. Біла Церква смт. Велика Димерка, 
Київська обл.

с. Бандурка

м. Черкаси

м. Рівне

м. Борислав, Львівська обл. с. Білоцерківка

ЗАЕС

м. Енергодар

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



ВЕНТИЛЯЦІЯ ДЛЯ
ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО 
БІЗНЕСУ



KFC

м. Київ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

KFC  —  лідер смаженої курочки у світі, але за чудовим смаком та хрусткою скоринкою 
криється купа сторонніх запахів, яких важко позбутися, особливо в закладах, де має 
завжди панувати свіже повітря, але команда та продукція Aerostar легко впоралася 
з цією проблемою і забезпечила приміщення свіжістю та чистотою.

Найголовніша задача від клієнта — максимально позбавитись від запахів кухні. 

Ми запропонували встановити витяжний вентилятор для видалення повітря в 
умовах високих температур, що містять жирні пари та дим – Kitchen Fun Star 355. 

Таке рішення моментально видаляє запахи та покращує мікроклімат у кафе та 
ресторанах. 

Для повітрообробки ми встановили енергоефективну установку GreenStr 10. 
Змонтовані на цій локації також канальні вентилятори та автоматика для зручного 
управління всією системою. Найважливіше для нас — почути кожного клієнта 
та підібрати обладнання таким чином, аби повернути всі вкладені замовниками 
ресурси якомога швидше.



KYIVFOODMARKET

м. Київ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

22 кращих закладів міста зібралися під одним дахом, аби обожнювачам смачненьких 
страв більше не доводилося обирати.

Перший фудхол Києва на місці колишнього заводу «Арсенал» - KyivFoodMarket 
- наразі користується величезною популярністю як серед місцевих, так і серед 
туристів, адже там зібрані майже всі кухні світу! 

Звичайно, така величезна територія потребує потужної та якісної вентиляції, 
саме тому KyivFoodMarket тепер налічується в списку наших клієнтів. Припливні, 
припливно-витяжні установки, вентилятори та автоматика виробництва Aerostar 
тепер забезпечують працівників і клієнтів фудхолу свіжим повітрям і хорошим 
самопочуттям, що є одними з основних складових хорошої трапези.



PREMIER HOTEL ODESSA

м. Одеса

На Французькому бульварі в Одесі знаходиться черговий об’єкт, яким ми 
пишаємось — Premier Hotel Odesa.

З вікон 16-поверхової будівлі відкривається панорама міста, морське узбережжя 
та знаменитий одеський курортно-розважальний район Аркадія.

Проєкт готелю був розроблений італійським дизайн-бюро Alpenmade Contract 
S.r.l. та українською студією PLAN BUREAU. Готель став 17-м об’єктом мережі 
Premier. Для розміщення гостей запропоновано 200 номерів різних категорій, 
деякі з яких обладнані власними кухнями. Інфраструктура представлена 
Wellness-клубом та тематичними ресторанами.

Нами для об’єкту було розроблено:

щільові дифузори — 210 шт.

круглі дифузори — 100 шт.

решітки та анемостати — 230 шт.

повітропроводи — близько 6500 м2

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ



Ресторан «Старгород» Готель «CITYHOTEL»

м. Дніпро м. Київ

Готель «Старий Відень»

Ресторанний комплекс

м. Київ

м. Львів, вул.Шевська, 10

Готель «IQ»

м. Київ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

Готель «Ribas Karpaty» Ресторан Сушия

Їдальня у військовому 
містечку на полігоні 
“Широкий лан”

Ресторан «Pizza Celentano»

с. Поляница, Яремче, 
Івано-Франківська обл.

м. Київ, ТЦ Smart Plaza 
Polytech

с. Михайлівка, 
Миколаївська обл.

м. Львів,  
пр. Чорновола, 16 і



НАМ ДОВІРЯЮТЬ 
БІЛЬШЕ 7 000 КЛІЄНТІВ 

З РІЗНИХ КРАЇН



AEROSTAR.UA

03061, м. Київ
пр-т Відрадний, 95
+38 044 35 121 35
office@aerostar.ua


