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Аксесуари та комплектуючі вироби

Аксесуари

Вступ

Kingspan є світовим лідером у виробництві і
постачанні аксесуарів та комплектуючих виробів для
систем ізоляційних сендвіч-панелей.
Архітектори можуть використовувати спеціальні
деталі для додання своїм проектам унікального і
неповторного виду, оскільки вони впевнені - компанія
Kingspan зможе втілити ці проекти в життя.
Kingspan виробляє і поставляє широкий
асортимент стандартних або замовних допоміжних
компонентів, яких можна використовувати для
поліпшення архітектурної виразності будівлі.
Технічна служба Kingspan і відділення виробництва
допоміжних компонентів пропонують інженерам і
проектувальникам повний пакет послуг, як на стадії
проектування, так і при будівництві і монтажі.
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Оздоблювальні елементи

кутові нащільники

парапетні елементи

цокольні елементи і планки

Оздоблювальні елементи Kingspan виробляються з оцинкованої листової сталі з покриттям. У розгорнутому вигляді
максимальна ширина становить 1250 мм. Виробничі можливості дозволяють виробництво елементів з максимальною
довжиною 8000 мм (рекомендується довжина 6000 мм).

Покрівельні оздоблювальні елементи:

Специфікація матеріалу

•

гребінь даху

Основа - оцинкований сталевий лист з покриттям
шириною до 1250 мм (в розгорнутому вигляді).

•

карнизні

•

обробка стінових прорізів

•

торцеві планки

•

парапетні планки

•

планки для жолобів

Стінові оздоблювальні елементи:
•

оздоблення зовнішніх і внутрішніх кутів

•

нащільники для швів панелей

•

з’єднання панелей зі стінами сусідніх об’єктів

•

цокольні планки

•

оздоблення вікон, дверей і воріт

•

вентиляційні жалюзі

  Товщина листа: стандартна товщина складає 0,6 мм,
доступна в стандартних кольорах, можливі інші товщини
в залежно від постачальників листів металу (0.5 мм, 0.6
мм, 0,75 мм, оцинкований 1 мм)
 Покриття внутрішньої сторони:
• PES / Поліестер 25 μm
  Покриття зовнішньої сторони:
• PES / Поліестер 25 μm
• PVDF 25 μm
• Plastisol 200 μm
• Kingspan Spectrum™

Нащільники Top Hats

Аксесуари

Нащільники Top Hats для швів між панелями

Типи зовнішнього покриття:

 Вертикальні нащільники використовуються для
маскування стиків між стіновими панелями в
горизонтальному розташуванні.

 PES / Поліестер 25 μm

 Довжина до 7000 мм

Матеріали:
 Оцинкований лист металу з покриттям.
 Товщина листа: товщина для стандартних кольорів
Kingspan складає 0,6 мм.

 Kingspan Spectrum ™
 PVDF
 Foodsafe
 Нержавіюча сталь
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Карнизи докладно

Водостічна система, Зовнішній жолоб

Сендвіч-панель Kingspan з
трапецієподібним профілюванням
Кронштейн жолоба

Зовнішні жолоби

Система зовнішніх жолобів

Переваги

Водостічна система є дуже важливою частиною
покрівлі. Kingspan пропонує зовнішні водостічні системи
(Прямокутні і напівкруглі) для односхилих і двосхилих
покрівель без парапету.

 Відповідність кольору фасаду
 Простий і швидкий монтаж
 Привабливий зовнішній вигляд

Прямокутні жолоби без ухилу

Елементи системи

•

Пропускна спроможність жолоба (стандартний
профіль) = 11,8 л/с

 Зовнішній жолоб (з з’єднувачами)

•

Пропускна спроможність труби (Ø100 мм) = 4,7 л/с

 Скоби і опори

•

Пропускна спроможність дренажної труби (Ø150
мм) = 9,1 л/с

•

Максимальна відстань між трубами = 15 м

Зовнішні жолоби Kingspan виготовляються з листів
оцинкованого металу товщиною 0,6 мм з одностроннім
покриттям (PES / Поліестер 25 мікрон або Plastisol 200
мікрон), довжина до 6000 мм.
Всі аксесуари (опори, з’єднувачі, дренажні труби і т.д. є
частиною системи.

 Дренажна труба
 Фланець з’єднання дренажної труби
 Випускне коліно
 Водостічна воронка
 Заглушки - Аксесуари (болти, гайки, шайби, кришки,
заклепки, клей).

Водостічна система, Внутрішній утеплений жолоб

Система внутрішнього водостоку - жолоби і
парапетні жолоби
Для односхилих і двосхилих покрівель з парапетами
необхідно розробити систему водовідведення у
внутрішню систему каналізації. Kingspan пропонує
систему внутрішнього дренажу зі збірних утеплених
жолобів і парапетних жолобів без ухилу.
 Продукція, під замовлення за бажанням замовника

Аксесуари

При проектуванні внутрішнього жолоба пам’ятайте
про те, що вертикальна водостічна труба не повинна
перехрещуватися з горизонтальними елементами
конструкції покрівлі (ферми, зв’язку, балки і т.і.). Оскільки
жолоба не є самонесучими, необхідно передбачити
сталеву підконструкцію для їх безпечної експлуатації.

 Матеріал - оцинкований сталевий лист 0,6 мм з
покриттям PES / Поліестер 25 мкм, Пластісол 200
мкм або Skinplate тол. 0,75 мм і 500 мкм.

Елементи утепленого жолоба

 Ізоляція з піни IPN або мінеральної вати. Товщина
ізоляції IPN: 40, 50, 60, 70, 80, 100 або 120, Мінеральної
вата: 60, 80, 100, 120 або 150 мм.
 Закінчення жолоба - стандартна заглушка, заглушка з
протоком або без заглушки.

.

max
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стандартная заглушка
50 mm

Елемент жолоба
150 mm

Заглушка з протокою

з підрізом 50 мм

8

Аксесуари

Кутові панелі

Кутові панелі заводського виготовлення

Вертикальні і горизонтальні кутові панелі
доступні в наступних варіантах:

Для задоволення зростаючих вимог архітекторів і
будівельників, компанія Kingspan розробила кутові збірні
стінові панелі, виготовлені з панелей АT, TF, RF і RH. Вони
можуть бути встановлені разом зі стіновими панелями як
в горизонтальній так і у вертикальній розкладці.

 Радіальні закруглені
 Кути з одним згином
 Скошені з двома згинами
 Коробка колон і стовпів

Кутові утеплені панелі можуть бути зроблені в різних
формах, видах покриттів і профілювання.

Переваги
 Доповнення до стінних сендвіч-панелей
 Швидкий і простий монтаж
 Інноваційні і привабливі рішення
 Широка гамма кольорів
 Менше додаткових фасонних елементів
 Безперервність ізоляції

Вертикальні кутові панелі

Горизонтальні кутові панелі
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Кутові панелі

Профіль - панель KS1000 AT (всі розміри в міліметрах)

R11

R15

Аксесуари
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Примітки
R 11 - вертикальний монтаж
• макс. довжина 8000 мм
• Amin, B min = 250 мм
• A + B = модуль 1000 мм
• α = 80 ˚–175 ˚ (домовленості в разі
асиметричних панелей)
R 15 – горизонтальна установка
• Amin, B min = 250 мм
• Amax = 1500 мм,
• Bmax = 4500 мм
• α = 90°–180°
• модуль 1000 мм

R12

R19

R 12 - вертикальний монтаж
• макс. довжина 8000 мм
• Amin, Cmin = 100 мм

• A + B + C = maks. 1000 мм,
• Rmin = D

R 19 - горизонтальна установка
• макс. довжина L = 3000 мм
• R = outer radius
• Dmax = 150 мм

• R min = 3000 мм для D=50,
60, 80, 100, 120 мм;
при інших розмірах проконсультуйтеся
з виробником

R17

R16

R 17 - вертикальний монтаж
• Dmax = 150 мм

• α, β = 135° стандартний
• α, β – для консультації
• A + B + C = max. 1000 мм
R1 - горизонтальний монтаж
• Amin, Cmin = 250 мм,
• Bmin = 500 мм ,
• Amax, Cmax = 1,500 мм,
• Bmax = 3,000 мм
• α, β = 90°–180°

Більше інформації про кутові панелі Kingspan, а також панелі ТF / TL / RH / RF в нашому
Технічному каталозі та на веб-сайті www.kingspan.ua
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Світлопрозорі стінові панелі Wall-Lite™

Kingspan Wall-Lite ™ це напівпрозора стінова панель, яка пропускає денне світло в будівлю, об’єднуючи в собі при цьому
термоефективність і естетичний зовнішній вигляд. Ця система є альтернативою традиційним вертикальним системам
денного освітлення, не маючи при цьому обмежень розробки, оскільки, повністю поєднується з низкою архітектурних
стінових панелей KS1000 AT.

Застосування

Технічні характеристики

Kingspan Wall-Lite ™ підходить для всіх типів будівель
(крім будівель з низькою внутрішньою температурою)
і для різних способів монтажу: горизонтального та
вертикального.

 Модульна ширина 1000 мм
 Довжина до 8000 мм
 Вага 4.7 кг / м2
 Можливість монтування з панелями AT

Mатеріали

 Алюмінієві розпірки для компенсації різниці в товщині
між WL і AT

Сотова полікарбонатна плита товщ. 38 мм, завершена
замками, які дозволяють з’єднання зі стіновими панелями
AT.

 Зовнішня сторона з фільтром УФ
 Теплоізоляція - 1,23 Вт / м2К

Прозорість

 Акустична ізоляція (RW) 24 дБ

Панелі пропускають до 55% світла і є напівпрозорими.
 Технічні характеристики
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Світлопрозорі покрівельні панелі Rooflight

Аксесуари

KS1000 HTL - це напівпрозорий елемент даху, який пропускає денне світло в будівлю, об’єднуючи в собі теплову
ефективність і естетичний зовнішній вигляд. Цей продукт складається з двох частин: верхній лист з склопластику і нижній
лист з сотового полікарбонату.

Застосування

Переваги системи

Застосовується разом з покрівельними панелями
Kingspan RW (або FF - FF / HTL) в будівлях, для яких
необхідна термоізоляція і спеціально розроблена
поверхня.

•

Тепловий опір R = 0.83 м²K/Вт (товщ. 32 мм)

•

Поліпшений розподіл світла

•

Стійкість до ультрафіолету

•

Заводське виготовлення

•

Легкість і міцність

Основні умови установки:
•

Мінімальний ухил покрівлі 6 ° (10% - RW / HTL)

•

Стандартна підрізка 250 мм

•

Прольоти повинні бути розраховані відповідно до
навантаження - будь ласка, зв’яжіться з Kingspan

Прозорість - до 55 %

Pозміри:
•

Форма зовнішнього шару є такою ж, як у
покрівельних панелей RW

•

Стандартна довжина: до 6500 мм

•

Модульна ширина 1000 мм

•

Товщина: 32 мм (доступні також 16 і 25 мм на
вимогу)

RW / HTL

FF / HTL
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Алюмінієві аксесуари

Застосування
Алюмінієві вироби є ефективними і простими
в монтуванні, з бездоганною функціональністю
підкреслять оригінальність будь-якої будівлі.
„Comaxit” покриття гарантує високу якість і тривалий
термін експлуатації, а також збереження кольору,
обраного покупцем.

Архітектурні елементи і спеціальні
конструкції
Архітектурні елементи підвищують загальну естетику
будівлі. Комбінація елементів підбирається під кожен
об’єкт індивідуально. Аксесуари є оригінальними і
пропонують можливість поєднання різних кольорів і
форм.

Алюмінієві опори

Дугові аттики

Алюмінієві опори встановлюються на дах дуже легко.
Після установки не потрібно ніяких інших завершальних
робіт.

Максимальна довжина - 3000 мм

Опори для дахових вікон

Інші аксесуари можуть бути виготовлені за запитом
і відповідно до проектної специфікації. Зв’яжіться з
нашими торговими представниками щоб, отримати
повну інформацію.

Можуть бути виготовлені в різних розмірах, відповідно до
вимог будівлі, дозволяють установку вікон Velux і Fenestra..

Радіус хв. - 150 мм

Вентиляційні жалюзі

Kingspan продукує вентиляційні жалюзі як
частини стін з сендвіч-панелей.
Стандартні жалюзі виготовляються з оцинкованої листової
сталі з покриттям.
Жалюзі доступні в стандартних розмірах шириною 1000
мм, та довжиною 3000 мм. Жалюзі виготовлено з гнутого
листового металу скріпленого з обох сторін заклепками
до конструкції. Існує можливість виробництва жалюзі в
інших розмірах, а також разом із сіткою, яка захищає від
комах.

Xарактеристика
 Колір спільний з фасадом будівлі
 Модульна ширина 1000 мм
 Стандартна довжина від 500 до 3000 мм
 Стандартна глибина 100 мм
 Можливі нестандартні жалюзі за запитом

Аксесуари

Специфікація матеріалу
Рама і ребра зроблені з оцинкованої листової сталі
Стандартна товщ. металу 0,6 мм
• покриття металу:
• PES / Поліестер 25 мікрон, із середнім
антикорозійним покриттям і довговічністю.
• Пластизол 200 мкм, довговічне покриття зі стійким
кольором, і стійке до корозії і пошкоджень.
• PVDF товщ. 25 мікрон, покриття з дуже високою
довговічністю і стійкістю до високих температур вище 120 ° С.
• Kingspan Spectrum™ - органічне поліуретанове
покриття 60 мікрон з зміцненою поверхнею
зовнішнього шару, розроблено для застосування
в агресивних середовищах. Характеризується
естетичним блиском, гнучкістю і стійкістю до
пошкоджень.
Внутрішня сторона металу із захисним покриттям
сірого кольору.
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Kingspan Protect Systems (KPS)

Огляд
Системи захисту від ударів SafeDefence
складаються з металевої опори з
високоякісного поліетилену високої
щільності, яка була протестована та
сертифікована для захисту людей та
конструкцій від ударів техніки.
Пропозиція включає:
- KPSPost для захисту стін, дверей та кутів,
- протиударний плінтус KPSTrim для захисту кутів, колон і стін
будівлі в районі плінтуса,
- KPSRail для захисту людей у районах, де використовуються
навантажувачі та інші мобільні машини,
- KPSBarrier-S, KPSBarrier-D та KPSBarrier-H для захисту стін,
колон та інших об‘єктів різної висоти.

Тестування
Університет машинобудування та архітектури Сарагоси,
Іспанія, провів тест на збої з нашими системами
захисту від аварій, щоб проаналізувати, яку енергію
можуть витримувати наші вироби та наскільки вони
стійкі до ударів у випадку удару. Результати випробувань
показали, що завдяки своїй міцності та гнучкості, наші
системи забезпечують кращий захист від ударів, ніж

будь-який продукт на ринку..

Матеріал
Системи захисту від аварій виготовлені з міцного *
поліетилену високої щільності, який з силою більше 10
Тм згинається над поперечним перерізом металевого
стрижня і таким чином запобігає тріщинам підлоги
та бар’єру. Завдяки простому дизайну та монтажу їх
можна відремонтувати або замінити з мінімальними
витратами.
Всі вироби розміщуються та збираються незалежно від
елементів, що підлягають захисту, виключаючи ризик
пошкодження від передачі енергії удару.
Ці гігієнічні та легкі в очищенні системи захисту від ударів
з поліетилену високої щільності не потребують технічного
обслуговування та сертифіковані на відповідність
стандартам якості харчових продуктів. Тому вони
особливо підходять для харчової промисловості.
*

KPSBarrier-H виготовлений з поліетилену, але всередині є

порожнистою конструкцією.
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KPSPost
Наші KPSPosts - це потужне рішення
для захисту кутів будівель, внутрішніх
і зовнішніх дверей та стін, а також
менших площ.
KPSPosts виготовляються з твердого міцного поліетилену,
щоб забезпечити максимальну ударостійкість, і,
оскільки, вони кольорові на всю товщину, на відміну від
фарбованих, вони забезпечують чудову стійкість до УФпроменів.

Поліетилен високої щільності
(HDPE) забезпечує кращі
показники, ніж нержавіюча
сталь та бетон. Відповідає
стандартам щодо матеріалів,
які контактують з продуктами
харчування.
Вудилище
Сталевий пруток A-4.6
дозволяє деформуватись
без руйнування.
Неопрен
Неопренове ущільнення
запобігає потраплянню
рідин.
PCV гільза
Гільза з PCV для легкої
заміни рейки
Система кріплення
Це гарантує міцність
кріплення, максимальну
міцність і легку заміну
стрижня.
Міцне тіло
Надійна конструкція для
максимального опору.

Технічні дані
Розміри (мм)

Скважина (мм)
Ø
елемент

Ø

Глибина

20

48

150

430

30

68

150

100

530

30

68

150

120

430

30

68

150

120

530

30

68

150

120

800

30

68

150

180

430

30

68

150

Діаметр

Довжина

70

266

100
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KPSTrim
KPSTrim, виготовлений з небиткого
поліетилену високої щільності (HDPE), - це
плінтус із двох частин для захисту кутів,
колон та стін будівлі в зоні плінтуса.
KPSTrim поставляється довжиною 2 метри та доступний на
різній висоті. Простий в установці, кріпиться як до підлоги,
так і до стіни за допомогою прихованих кріплень. Його
висока ударостійкість робить його ідеальним для торгових
місць.
20 мм

Технічні дані
KPSTrim
Стандартна довжина

1.000 мм

Висота
Товщина основи (± 1 мм)
Товщина планки (± 1 мм)
Теплопровідність

0,17 W/m°C

500 мм

150 мм

Діапазон робочих температур (макс. / Хв.)
210 мм

300 мм

Подовження при розриві

7
72

Хімічна стійкість - кислоти / основи

Кутова
смуга 2

Кутова
смуга 1

150 мм
Базовий
куточок 2

Базовий
куточок 1

70 %
60 °C / -20 °C

Твердість Shore‘a

Зовнішній куточок
Кутова
смуга 1

1,6 . 10-4

Ударостійкість

40 мм

Кутова
смуга 2

20 мм
0,91 g/cm3

Вогнестійкість DIN 4102

150 мм

40 мм

Щільність
Коефіцієнт лінійного розширення
(середній)

Внутрішній куточок

2м
1.000 мм, 500 мм,
300 мм, 210 мм,
150 мм

Базовий
куточок 2

Базовий
куточок 1

Відмінно
B2

Kingspan Protect Systems (KPS)

KPSRail
Наш KPSRail спеціально розроблений
для особистого захисту в місцях, де
використовуються навантажувачі та інші
мобільні машини.
Рейки KPSRail виготовлені з високоміцного поліетилену та
забезпечують максимальний захист та стійкість до ударів.

Технічні дані
Розміри (мм)
Діаметр
ВНИЗ

ТОП

Скважина (мм)

Ø
Кількість
Висота
Довжина
елемент
предметів

Ø

Глибина

120

70

500 / 1000

2

500

20

48

150

120

70

1500 / 2000

3

500

20

48

150

120

70

500 / 1000

2

800

20

48

150

120

70

1500 / 2000

3

800

20

48

150

120

70

500 / 1000

2

1000

20

48

150

120

70

1500 / 2000

3

1000

20

48

150
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KPSBarrier-S
Завдяки надзвичайно надійному
кріпленню, KPSBarrier-S забезпечує високу
ударостійкість і, отже, є найкращим
рішенням для захисту стін та предметів.
KPSBarrier-S виготовлений з міцного поліетилену та
забезпечує чудовий захист та стійкість до ударів.

Технічні дані
Розміри (мм)
Діаметр

Скважина (мм)

Ø
Кількість
Висота
Довжина
елемент
предметів

Ø

Глибина

70

500 / 1000

2

125

16

38

150

70

1500 / 2000

3

125

16

38

150

100

500 / 1000

2

155

20

48

150

100

1500 / 2000

3

155

20

48

150

100

2500

4

155

20

48

150

120

500 / 1000

2

175

20

48

150
150

120

1500 / 2000

3

175

20

48

120

2500

4

175

20

48

150

120

500 / 1000

2

275

20

48

150

120

1500 / 2000

3

275

20

48

150

120

2500

4

275

20

48

150
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KPSBarrier-D
Забезпечує той же рівень захисту, що і
наш KPSBarrier-S, але на різній висоті.
KPSBarrier-D виготовлений з високоміцного поліетилену та
пропонує чудовий захист та ударостійкість.

Технічні дані
Розміри (мм)
Діаметр

Довжина

Скважина (мм)

Ø
Кількість
Висота
елемент
предметів

ВНИЗ

ТОП

70

70

500 / 1000

2

230

70

70

1500 / 2000

3

230

100 100

Ø

Глибина

20

48

150

20

48

150

500 / 1000

2

300

20

48

150

100 100 1500 / 2000

3

300

20

48

150

120 120

500 / 1000

2

340

20

48

150

120 120 1500 / 2000

3

340

20

48

150

20
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KPSBarrier-H
KPSBarrier-H пропонує виняткову
ударостійкість у поєднанні з високою
гнучкістю.
KPSBarrier-H виготовлений з поліетилену і завдяки своїй
порожнистій структурі є надійною, але дуже гнучкою
системою захисту від ударів, яку легко встановити та
замінити.
Поліетилен високої
щільності (HDPE)
Пропонує кращі
характеристики, ніж
нержавіюча сталь та бетон.
Відповідає стандартам на
матеріали, що контактують з
продуктами харчування.
Вудилище
Сталевий пруток A-4.6
дозволяє деформуватись
без руйнування.
Система кріплення
Це гарантує міцність
кріплення, максимальну
міцність і легку заміну
стрижня.
PVC гільза
З’єднання з PVC для легкої
заміни стрижня

Технічні дані
Розміри (мм)

Скважина (мм)

Ø
Кількість
Висота
елемент
предметів

Діаметр

Довжина

110

500

2

175

110

1000

2

110

1500

3

110

2000

110

2500

Ø

Глибина

14

36

150

175

14

36

150

175

14

36

150

3

175

14

36

150

4

175

14

36

150
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Ущільнювачі і наповнювачі

Ущільнювачі

Ущільнювальні профілі

Стінові та покрівельні конструкції будівлі вибираються
і виконуються таким чином, щоб не допустити
потрапляння атмосферних опадів внутр будівлі.
Крім того, облицювання будівлі повинна регулювати
температуру і не допускати витоків повітря. Тому
дуже важливо правильно вибрати і встановити
ущільнюючі стрічки, герметики і наповнювачі

У торці панелі, наприклад під коньковой планкою,
панель і планка будуть стикатися тільки на гребенях
верху хвилі профлиста, в результаті чого утворюється
простір. В цю щілину необхідно вкласти ущільнювач, який
буде перешкоджатиме потраплянню вітру, води і комах.

Типи ущільнень
 ущільнювальної стрічки з бутил-каучуку
 ущільнювальної стрічки ПЕ
 герметик силіконовий, бітумний або
поліуретановий
 поліуретанова монтажна стрічка
 інші спеціальні герметики

Елементи кріплення

Правильний вибір кріплень має великий вплив на якість
остаточного будівництва. Ці компоненти кріплять панелі
до каркасу даху та стіни або аксесуари до основної
або несучої конструкції. Кріплення повинне відповідати
наступним вимогам:
 Дах та стіни кріпляться до основної або несучої
конструкції.
 Кріплення повинно витримувати навантаження.
 Герметичність / водонепроникність будівлі.
 Термін експлуатації, рівний терміну експлуатації
системи панелей.
 Сумісність до дизайну панелей.

Основні елементи кріплення
Це такі, за допомогою яких панелі кріпляться до
конструкції будівлі. При такому використанні вони
виконують функцію несучого елемента і протягом
усього терміну служби повинні бути здатні переносити
навантаження панелей на несучу конструкцію.
Використовуються при напустках покрівельних панелей
і для кріплення нащільників. При монтажі потрібні
кріплення для тонкого металу.

Матеріали і їх довговічність
Передбачуваний термін служби кріплень залежить
від швидкості їх корозії, на яку впливають технічні
характеристики матеріалу, внутрішні і зовнішні умови
середовища і конструкції будівлі. З огляду на загальний
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термін служби будівлі рекомендується використовувати
кріплення з нержавіючої сталі.

Гарантія
Для проектів, яким Kingspan представляє продовжені
гарантії, існує жорстка вимога до вибору кріплень з
нержавіючої сталі.

Mіцність
Основні елементи кріплення фіксують панелі до несучої
конструкції будівлі, тому повинні бути достатньо міцними
для того, щоб витримувати існуючі навантаження.

ТОВ «Кінгспан-Україна»
79060, м. Львів
вул. Наукова, 7-А, оф. 501
+38 067 467 13 01
www.kingspan.com

Для отримання інформації про пропозиції
товарів в інших країнах, будь ласка, зв’яжіться
з місцевим торговим представником або
відвідайте www.kingspan.com

Хоча Kingspan докладає всіх зусиль для того, щоб інформація, що
міститься в цій публікації, була якомога точнішою, правильнішою та
повнішою, зауважте, що її зміст не повинен використовуватися як
основа для розгляду справи в будь-якому конкретному випадку.
Будь-які поради, думки, інформація чи інший зміст публікуються
виключно на основі принципу, згідно з яким ні компанія, ні її працівники,
ні представники, ні особи, які сприяли створенню цієї публікації, не
несуть ніякої відповідальності за її зміст або заподіяну шкоду. у зв’язку з
цим змістом.

03/2021

