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Про підприємство

Металообробне підприємство

«ШАРК
ЛАЗЕР
ТЕХНОЛОГІЇ»

Шарк лазер технології — комплексне металообробне підприєм-
ство, що надає послуги лазерної різки металу, гнуття, зварюван-
ня та фарбування металевих виробів. 
В роботі використовуємо сучасне обладнання, що допомагає 
підібрати оптимальний спосіб різки металу в кожному конкрет-
ному випадку. 
Ріжемо індивідуальні та серійні замовлення за Вашими крес-
леннями чи розробляємо для Вас технічну документацію. 
Втілюємо Ваші ідеї та задуми в готові вироби!



About the company

Metal Fabrication Facility

“SHARK
LASER
TECHNOLOGY”

Shark Laser Technology is a complex metal fabrication facility render-
ing the services in the laser metal cutting, bending, welding and paint-
ing of metal objects. 
In our work we apply modern equipment which allows choosing the 
optimal metal cutting method in each separate case. 
We perform both individual and multiple orders according to your 
drawings or elaborate technical documentation for you. 
We realize your ideas and intentions in the readymade items!
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Лазерна різка листів металу
Основним нашим напрямком є лазерна порізка листів металу. 
Лазерне різання — технологія термічного різання й розкроюван-
ня матеріалів, при якій як джерело енергії використовується 
лазер високої потужності. Сфокусований лазерний промінь, 
керований системою числового програмного керування забез-
печує високу концентрацію енергії й дозволяє розтинати прак-
тично будь-які матеріали незалежно від їх теплофізичних 
властивостей. 
Завдяки сучасному обладнанню, ми забезпечуємо рівну 
поверхню різу, швидке виготовлення деталей довільних 
конфігурацій, високу точність різки, оптимальний розкрій, 
гравірування деталей, центрування отворів.

Наші можливості:
Габарити стола
1500 мм х 3000 мм

Товщина металу: 
метал чорний — 12 мм, 
метал нержавіючий — до 6 мм, 
кольоровий метал — до 5 мм.

Зварювання
Надаємо послуги зварювання металу, використовуючи при 
цьому сучасне зварювальне обладнання фірми Fronius Процес 
зварювання поєднуємо із процесом лазерної порізки та гнуття.

Конструкторські рішення
Надаємо послуги щодо створення конструкторської документації 
Ваших деталей чи заготовок  у  форматі для лазерної порізки, 
гнуття чи зварювання. 
Також пропонуємо  3D  моделювання  для зручності і наглядності 
Вашого замовлення ще до початку виготовлення.

Технології
Шарк лазер технології



Our possibilities:
The table parameters
1,500 mm x 3,000 mm

Metal thickness:
Black metal – 12mm
Stainless metal – about 6mm
Non-ferrous metals – 
about 5 mm

Laser metal cutting
Main direction of our activity is the laser cutting of metal sheets. 
Laser cutting is a technology of thermal cutting of the materials, 
during which the powerful laser is used as the energy resource. 
Focused laser beam controlled by the system of programmed 
numerical control provides for the high concentration of energy and 
allows cutting practically all materials regardless of their thermal 
properties.
Due to modern equipment, we provide for the even cutting surface, 
quick production of the items of the optional configurations, high 
cutting accuracy, optimal cutting, items engraving, holes centering.

Welding
We render the metal welding services using modern welding equip-
ment by Fronius. The welding process is combined with the laser 
cutting and bending processes.

Design solutions
We render the services as to the execution of design documentation 
of your items or half-finished materials for laser cutting, bending or 
welding.
We also offer services in 3D modeling for convenience and visualiza-
tion of your order before the production beginning.
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Наші можливості:
Максимальна довжина 
деталі — 2000 мм, в 
залежності від товщини 
деталі довжина згину 
змінюється. 
Найкоротші терміни 
виготовлення деталей.

Гнуття
Ще одним важливим напрямком діяльності нашої фірми є гнуття 
металевих деталей, заготовок. 
Гнуття — це утворення чи зміна кутів між частинами заготовки 
або надання їй криволінійної форми, гнуття виконується з вико-
ристанням пресів на станку МІОS. 
Гнуття відбувається згідно креслень, які надає замовник, що 
гарантує відповідний до очікування результат.   

Порошкове фарбування — технологія нанесення фарби на метал. 
Порошкові фарби — це високотехнологічний матеріал, що володіє 
унікальними властивостями, яких немає у рідких фарб. Такі 
фарби складаються з фарбувальних пігментів, плівко утворюю-
чих смол і каталізаторів, що забезпечують затвердіння матеріа-
лу. В їхньому складі відсутній розчинник, а функціїї дисперсійного 
середовища виконує повітря. 
Процес порошкового фарбування виробів відбувається у 3-ри 
етапи: 1) підготовка поверхні, 2)нанесення порошкової фарби, 
3)полімеризації покриття.
Поверхня пофарбована порошковою фарбою стає стійкою до 
ультрафіолету , має електроізоляційні та антикорозійні власти-
вості. Метод порошкового фарбування забезпечує надійність та 
міцність поверхні – стійкість до стирання та ударів. 
Екологічно чиста технологія фарбування, що дозволяє фарбува-
ти вироби в більше ніж 5тис різноманітних кольорів.

Порошкове фарбування

Технології
Шарк лазер технології



Our possibilities:
Maximum length of the 
detail — 2, 000 mm depending 
upon the thickness of the item 
the bending length changes.
The shortest term of the 
items production.

Bending
One more important activity direction of our company is the bending 
of metal items, half-finished materials.
Bending is the formation of change of angles between the parts of 
the half-finished material or its deflection, bending is conducted with 
the presser bar on MIOS machinery.
Bending is performed according to the drawings given by the 
customer, which guarantees the expected result.

Powder coating is the technology of metal coloring. Powder paints 
are the high-technology materials possessing unique properties 
which are not characteristic of the liquid paints. Such paints consist of 
the coloring pigments, film-forming resin and accelerants, which 
provide for the material hardening. There is no solvent in their compo-
sition, and the functions of the dispersion medium are performed by 
the air.
The powder coating process consists of 3 stages: 1) surface prepara-
tion, 2) applying the powder  coating, 3)coating polymerization.
The surface treated with the powder coating becomes resistant to the 
ultra-violet, has electro-insulating and anticorrosion properties. The 
powder coating method provides for the surface reliability, abrasion 
and impact resistance. 
This is an environmentally friendly coating technology which allows 
painting the items more than 5 ths. different colors.

Powder coating
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Manufacturing of the itemsВиготовлення деталей /
Шарк лазер технології



Кришка ригеля, металева /
The girth rail cover, metal 
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МИ ВИГОТОВЛЯЄМ ДЕТАЛІ 
ЗГІДНО КРЕСЛЕНЬ, ЕСКІЗІВ 
ЧИ ПО ВЗІРЦЯХ ЗАМОВНИКА. 
З ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ, ПРОФІЛЯ
РІЗНОГО СІЧЕННЯ, ТРУБ,
ФАРБУЄМО, ГНЕМО , ЗВАРЮЄМО.

+38 (050) 31 30 469
+38 (050) 41 22 007
+38 (067) 31 33 271

slt.lviv.ua

Шарк лазер технології

WE PRODUCE THE ITEMS ACCORDING TO THE DRAWINGS, SKETCHES OF THE 
CUSTOMER, OUT OF THE METAL SHEETS, VARIOUS CROSS SECTION PROFILE, 
PIPES,WE CONDUCT PAINTING, BENDING AND WELDING.



САД,
ГОРОД 
(МЕБЛІ ТА
ІНВЕНТАР)

GARDEN 
(FURNITURE AND ACCESSORIES)





Лавки / Benches

Дизайнерські лавки (premium сегмент)/
Designer benches (premium class)
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Шарк лазер технології

Лавки, столик, смітник / Benches, table, 

Лавка бюджетна (верхня панель 
замінюється на дерев’яну основу)/
The economy class benches (upper 
panel is replaced by the wooden basis).

Лавка гравірувальна, даний тип призначений
для гравірування  під замовлення клієнтом/
This type of benches is designed for the
engraving according to the customer’s order.



Shark laser technology

Мангали /

М-1826

М-1828 М-1831

М-1829М-1830

Barbecue grill

М-1834
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WE APPRECIATE THE UNIQUENESS OF OUR CUSTOMERS

«МИ ЦІНУЄМО
НЕПОВТОРНІСТЬ
НАШИХ КЛІЄНТІВ»

+38 (050) 31 30 469
+38 (050) 41 22 007
+38 (067) 31 33 271
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Шарк лазер технології



17Вазони / Window plants

Individual approach
to each customer

Індивідуальний підхід 
до кожного клієнта /

Shark laser technology



Вазони / Window plants

Втілюємо Ваші ідеї щодо орнаменту і форми.
We realize your ideas as to the ornamental design and form.
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Преміум сегмент / Premium-class

Shark laser technology

ВП-1836 ВП-1838

ВП-1837

ВП-1839



INTERIOR DECORATIVE ELEMENTS

ВНУТРІШНІ
ДЕКОРАТИВНІ
ВИРОБИ



Годинник/ Partitions for the room zoning 21
Shark laser technology



Світильники Light fixtures



Стелі / Ceilings 23
Shark laser technology
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Перегородки для зонування
простору в кімнаті / Partitions for the room zoning
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Stair railings and stairsПоручні для сходів, сходинки/
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Ексклюзивні вироби

Більше інформації по 
телефону та на сайті:

+38 (050) 31 30 469
+38 (050) 41 22 007
+38 (067) 31 33 271
slt.lviv.ua

Шарк лазер технології



Exclusive items 29
Shark laser technology



Шарк лазер технології

КУБКИ
(МЕДАЛІ,
СПОРТИВНА
АТРИБУТИКА)

+38 (050) 31 30 469
+38 (050) 41 22 007
+38 (067) 31 33 271

slt.lviv.ua

CUPS (MEDALS, SPORTS ATTRIBUTES)
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КСА-1841

КСА-1842 КСА-1843

КСА-1845 КСА-1846

КСА-1847



EXTERIOR DECORATIVE ITEMS

ЗОВНІШНІ
ДЕКОРАТИВНІ
ВИРОБИ



Балконні поручні Exclusive items 33
Shark laser technology



Балконні поручні, французькі балкони / Balcony railings
Шарк лазер технології
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Ліфти, решітки на вікна /
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37Elevators,  window grates

Shark laser technology



Фіртки, ворота та огорожі.
Fence doors, gates and fences.
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Фіртки, ворота та огорожі /
Fence doors, gates and fences.



ГРОМАД-
СЬКИЙ
ПРОСТІР

PUBLIC SPACE



43Меморіали, пам’ятники / Memorials, monuments 
Shark laser technology

+38 (050) 31 30 469
+38 (050) 41 22 007
+38 (067) 31 33 271

slt.lviv.ua



Ресторани, 
готелі та бари
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45Restaurants, hotels and bars
Shark laser technology



Ресторани, 
готелі та бари
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47Restaurants, hotels and bars
Shark laser technology



Контакти / Contacts

shark.sales@slt.lviv.ua
sharklaser@ukr.net
slt.lviv.ua

Відділ продажу/
Sales department:
+38 (050) 31 30 469

Офіс/Office:
+38 (050) 41 22 007
+38 (067) 31 33 271

Львівська обл., 
Пустомитівський р-н
с. Кротошин, 
вул. Княгині Ольги, 50 А

Металообробне підприємство 
«Шарк лазер технології»  

Shark laser technology



50A Kn. Olhy Str., 
Krotoshyn v., 
Pustomyty District, 
Lviv Region

Metal Fabrication Facility
Shark Laser Technology



Металообробне підприємство
«Шарк лазер технології», 2018 р.  


