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НАША МІСІЯ ЗБЕРЕГТИ ПЛАНЕТУ 
ПРИДАТНОЮ ДЛЯ ЖИТТЯ, СТВОРИВШИ 
ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ 
ГЕРМЕТИЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ РІДИН. 

Життєдіяльність людини надає згубний та руйнівний 
вплив на екосистему планети. Люди нещадно 
використовують її ресурси, але не завжди дбають про 
гармонійні взаємини, не приділяючи належної уваги 
питанням захисту навколишнього середовища, 
утилізації продуктів та рідин, герметизації отруйних 
речовин та безпеки природи загалом.



FLEXSOL - ІННОВАЦІЙНІ 
ПРОДУКТИ

FLEXSOL - ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ 
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

Flexsol виробляє: гнучкі резервуари для зберігання та 
транспортування рідких добрив, питної води, води для поливу та 
пожежогасіння, напування худоби, промислових та 
сільськогосподарських стоків, палива та трансформаторної олії; 
м'які газгольдери для нафтобаз; мембранні накриття для 
біогазових установок та силосних веж.

Ми пропонуємо ринку мобільні та економічні продукти 
європейської якості, професійну підтримку та гарантію на всі 
вироблені нами вироби.



FLEXSOL - ІННОВАЦІЙНІ 
ПРОДУКТИ

МИ СЕРТИФІКОВАНІ 
ЗА МІЖНАРОДНИМИ 
СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ

ІЗОЛЯЦІЙНА 
СТРІЧКА

ТКАНИНА ЗВАРЕНА НА 
МОЛЕКУЛЯРНОМУ РІВНІ

ТЕХНОЛОГІЯ ПОДВІЙНОГО
ЗАХИСТУ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ШВА ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
АБСОЛЮТНУ ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ВИРОБІВ



Історія компанії



Контракти із компаніями з 
Франції та Нідерландів для
дистрибуції гнучких 
резервуарів в Україні

Придбання FIAB 960
ВЧ обладнання.
Запуск виробництва в Україні.
Реєстрація ТМ FLEXSOL
(Flexible Solutions)

Придбання другої
ВЧ лініі, подвоєння
виробничих потужностей

Flexsol змінює
мембранні накриття на
біогазових установках
(МХП, Україна)
Впровадження міжнародних 
стандартів якості згідно ISO
9001-2015 TUV NORD

Опанували виробництво 
надувних наметів для 
потреб армії та 
гуманітарних організацій 
та м'яких контейнерів для 
транспортування зерна
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ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Гнучкі резервуари для зберігання рідких 
добрив, накопичення води для поливу, 
сільськогосподарських стоків;
М'які контейнери для транспортування 
зернових; ємності для розведення риби; 

Сільське господарство

очисні споруди, резервуари для 
зберігання води;

Муніципалітет

Резервуари для питної води, води для 
санітарних потреб, зберігання
нафтопродуктів та пожежогасіння;
Пневмокаркасні намети

Армія | МНС
Гуманітарні місії

Накриття для біогазових установок

Біоенергетика

пожежне зберігання води, 
зберігання стічних вод, 
промислові стоки, нафтопродукти

Промисловість



Ключові продукти



БІОГАЗОВІ НАКРИТТЯ 
BIOGAS W COVER

Застосування

Збір газу в біогазових або 
очисних спорудах

Діаметр до 40 м



ГНУЧКІ РЕЗЕРВУАРИ

Застосування

Вода: збір дощової води, води 
для поливу, напування тварин, 
води для пожежних цілей

Вода питна, фруктові соки

Нафтопродукти: паливо, 
трансформаторна та сира 
нафта

Рідкі добрива

Сільськогосподарські стоки

Промислові стічні води, 
антиожеледна рідина, латекс

Харчові олії

Об’єм 3 – 500 м3 



ПОЛІМЕРНІ ВКЛАДИШІ

Застосування

Утеплення нових та ремонт 
старих металевих або 
бетонних резервуарів

Переобладнання для 
зберігання різних типів рідин

Питна або не питна вода
для будь-яких цілей

Нафтопродукти

Рідкі добрива

Сільськогосподарські стоки

Промислові стічні води, 
антиожеледна рідина, латекс, 
кислоти

Рослинна олія
Об’єм від 50 м3



Інші продукти



ПНЕВМОКАРКАСНІ 
НАМЕТИ

Застосування

Наметове містечко для 
МНС

Тимчасовий табір для 
переселенців

Польовий військовий 
командний пункт

Військова казарма

Польовий шпиталь

15 – 125 м2



ГНУЧКІ БАГАТОРАЗОВІ 
МІШКИ

Застосування

Для перевезення зерна 
та інших сипучих 
вантажів

Автомобільний 
транспорт: напівпричіп 
вантажопідйомністю до 
27 тонн - 2 шт.

Залізничний транспорт: 
вагон відкритий - 5 шт.

Водний транспорт: судно 
ріка-море - до 3 рівнів

14 м3



Виробляємо інноваційні продукти для 
захисту навколишнього середовища

ЗБЕРІГАЄМО ЕКОЛОГІЮ

Наша компанія сертифікована за 
міжнародними стандартами якості 
ISO 9001-2015 TUV NORD.

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ

Власна запатентована технологія
DOUBLE SEAM PROTECTION
та сучасне європейське 
високочастотне обладнання

СУЧАСНЕ ВИРОБНИЦТВО

Проектний відділ здійснює розрахунок і 
візуалізацію виробів для того, щоб вивчити та 
передбачити всі нюанси об'єкта завчасно

ПРОЕКТУЄМО

Надаємо оперативну консультацію, 
підбираємо рішення, виконуємо доставку за 
24 години, а так само монтаж на місцевості 
сервісної бригадою

СЕРВІС ПІД КЛЮЧ

Офіційна гарантія на продукцію
5 років. При цьому термін експлуатації 
виробів - від 10 років

ГАРАНТІЯ - 5 РОКІВ

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС



НАШІ КЛІЄНТИ



НАШІ ПАРТНЕРИ



ANNUAL SALES. 
THDS. EUR

500+
КОМПАНІЙ

20
КРАЇН

БІЛЬШЕ НІЖ 500 КОМПАНІЙ ІЗ 20 КРАЇН
СВІТУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРОДУКЦІЮ
FLEXSOL ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОГО
ЗБЕРІГАННЯ РІДИН ТА ГАЗІВ



ОФІС 503
ПР. ДМ. ЯВОРНИЦЬКОГО 1А
ДНІПРО, УКРАЇНА, 49000

+38 (056) 766 07 97

flexsoltank.com


