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Чому AIK ГРУП?

ТОВ „АІК ГРУП” фахівці
в галузі технологій з

контролю клімату для
будівель

В 2007, дотримуючись ринкових вимог,
вирішили зосередити основний напрям своєї
діяльності на виробництві теплових насосів.
З програмою реалізації своїх різноманітних
моделей, компанія стала одною з перших
виробників теплових насосів в Україні -
сучасного, енергозберігаючого обладнання
для обігріву, охолодження і приготування
гарячої води.
З ростом бізнесу в 2015 компанія прийняла
нову назву ТОВ «АІК ГРУП» і виробляє теплові
насоси під брендом АІК. Cьогодні ми є одним
з лідерів в галузі технології теплових насосів в
Україні.
Теплові насоси АІК використовуються в
комерційних будівлях, включаючи заводи, в
приватному секторі, багатоквартирних
будинках, готелях, центрах відпочинку, дитячих
садках тощо.
Теплові насоси АІК підходять як для нового
будівництва, так і для модернізації існуючих
будівель.
Компанія використовує обладнання та
компоненти від провідних світових виробників:
• LK Armatur (Швеція);
• SWEP (Швеція);
• EBM –Papst (Германія);
• Area Cooling Solutions (Польша);
• LLOYD COILS EUROPE s.r.o. (Чешська

Республіка);
• Grundfos (Данія);
• Danfoss (Данія)

АІК ГРУП—це компанія з
динамічним розвитком і є

виробник теплових насосів
на Україні

Засновник:
Віталій Андрущенко

Генеральний директор:
Дмитро Андрущенко
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Проектування інженерних систем

Наша компанія пропонує комплекс послуг по
проектуванню інженерних систем всіх типів складності як
для об’єктів побутового, так і для промислового сектору.
Маючи багаторічний досвід, наша компанія виконуючи
проектні роботи гарантовано запропонує оптимальне
рішення для Вашого об’єкта, що в перспективі буде
заощаджувати Ваші кошти на експлуатацію.
Проектування теплових пунктів у вигляді 3D моделі, дасть
змогу отримати більш детальну пропозицію, тому на наш
погляд, ПРОЕКТУВАННЯ це невід’ємна частина вдалої
реалізації кожного об’єкта.

Монтаж інженерних систем

Наступним кроком, після виконання проектних робіт,
наша компанія запропонує реалізацію проекту
інженерних систем в повному обсязі, зважаючи на
багаторічний досвід, наша компанія виконує монтажні
роботи по системам опалення, кондиціонування,
вентиляції, водопостачання та водовідведення любої
складності, та всіма існуючими системами. Обираючи на
виконання робіт, ту саму компанію яка виконувала
проектні роботи, Ви стовідсотково позбавляєте себе в
майбутньому спорів між двома компаніями, хто зробив
щось не так. Обираючи на весь комплекс робіт одного
досвідченого підрядника, Ви отримаєте кращу ціну,
відсутність великої кількості непотрібних комунікацій, та
найголовніше це позитивний кінцевий результат.

Буріння свердловин для ТН - так як основним джерелом
енергії в нашій системі координат є Тепловий насос,
наша компанія маючи власне бурове устаткування,
виконує буріння та облаштування геотермальних контурів
всіх видів, як для малих об’єктів, так і для об’єктів
промислового рівня.

Сервісне обслуговування

Ефективне та своєчасне проведення сервісного
обслуговування, а також якісний професійний ремонт
теплових насосів, дозволять вам не залишитись без
опалення у найсуворіші морози та подовжать термін
служби вашого обладнання.

Продаж комплектуючих для теплових насосів

Займаючись інженерними система понад 10 років,
змонтувавши близько 300 об’єктів, наша компанія дійсно
має досвід для того, щоб пропонувати оптимальні
комплектуючі та обладнання для вирішення всіх задач на
Вашому об’єкті.
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AIK GROUP Ltd

30-A Kyivska street Svyatopetrivske,
Kyivo-Svyatoshinsky
Kyivska oblast 08141

Ukraine

Ph: +38 044 502-76-13

info@aik.com.ua

aik.com.ua

ТОВ «АІК ГРУП»

вул Київська 30-A с. Святопетрівське
Києво-Святошинський район
Київська область 08141

Україна

Тел: +38 044 502-76-13

info@aik.com.ua

aik.com.ua

Наша команда:

Генеральний директор
Андрущенко Дмитро Віталійович
+38 (067) 233-72-33
d.andrushchenko@aik.com.ua

Директор з дизайну та виробництва
Андрущенко Віталій Володимирович
+380 67 327 4003
v.andrushchenko@aik.com.ua

Керівник технічного відділу
Войтович Михайло Ростиславович
+380 97 706 0393
m.voytovich@aik.com.ua

Керівник проектів
Рудюк Михайло Володимирович
+380 98 514 71 43
m.rudyuk@aik.com.ua

Начальник виробництва
Хилюк Володимир Васильович
+380 96 291 17 80
v.hilyuk@aik.com.ua

Менеджер з питань комерційної діяльності
Ступак Нінель Володимирівна
+38 (097) 935-39-98
n.stupak@aik.com.ua


