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Розвиток на противагу 
кон’юнктурі ринку

ÍÀ ÏÐÀÂÀÕ ÐÅÊ ËÀ ÌÈ

Приємно усвідомлювати, що при-
нцип «купи-продай» у нашій країні 
не для всіх підприємців є переваж-
ним, тим більше зараз, коли питання 
державного становлення й спромож-
ності стоїть настільки гостро. Отже, 
зусиллями «ДКС» 2013 рік для України 
ознаменувався відкриттям першого 
масштабного виробничо-складського 
комплексу з виготовлення електроінс-
таляційних матеріалів (лінії для вироб-
ництва всіх типорозмірів металевих 
листових і дротяних лотків, згиналь-
ний верстат для виробництва консо-
лей, екструдери для виробництва всіх 
типорозмірів пластикових гофрова-
них, двошарових і жорстких труб, лінія 
для виготовлення кабель-каналів, цех 
зварювання металевих аксесуарів, а 
також цех складання і пакування про-
дукції). Географічно він розміщений 
в с. Іванків за 30 км від Києва – тут 
продумане планування, сучасна інф-
раструктура, а головне – його будува-
ли для конкретних завдань й потреб 
локального ринку.

Офіси й власний матеріально-тех-
нічний базис – це тільки основа, інс-
трументи, за допомогою яких реалі-
зовують глобальний план виробника. 
Запропонувавши якісний національ-
ний продукт, як альтернативу доро-
гим і найчастіше незручним з пог-
ляду логістики імпортним аналогам, 
місія «ДКС» залишаєтсья незмінною – 
забезпечувати український ринок 
електротехніки високоякісними виро-
бами вітчизняного виробництва. 
Завдяки прагненню випускати кращий 
продукт європейської якості, компанія 
«ДКС» стала провідним брендом на 

ринку кабеленесних систем України. 
Відповідно, у діяльності ми використо-
вуємо світовий досвід, а також іннова-
ційні технології й ноу-хау у виробниц-
тві. На теперішній момент група ком-
паній «ДКС» придбала підприємства у 
Європі, що для пострадянського ринку 
є просто видатною подією. Ці фабрики 
мають власні технології виготовлення 
металевих лотків («Cepi», Італія); плас-
тикових труб; кабель-каналів; елект-
ротехнічних шаф (група фабрик «COST.
E.L.» в Італії, Угорщині й Румунії, які 
раніше були OEM-постачальниками 
устаткування для «General Electric»); 
пластикових щитів; металевих труб і 
металорукава («Cosmec», Італія); шино-
проводів та іншого обладнання.

Нині «ДКС» активно розвиває 
продуктові напрями: за останні кіль-
ка років випущені принципово нові 
лінійки, такі, наприклад, як драбинні 
лотки, важкі індустріальні лотки, еста-
кади тощо. Є багато нових рішень у 
сегменті електротехнічних шаф, зок-
рема, різні типи конструктивів, фарбу-
вання та іншого. Цього року компанія 
також обіцяє представити українсько-
му ринку нову лінійку щитів вуличного 
виконання з фібергласу італійського 
виробництва. Варто відзначити, що 
«ДКС» зараз робить високу ставку на 
розвиток електрощитового напряму, 
і судячи з нинішніх досягнень, роль 
цього бренда в такій важливій ніші 
ринку буде тільки зростати.

«ДКС» бере участь у розробках різних 
нормативів у електротехнічній сфері, а 
також виводить на ринок продукти, які 
за технічними характеристиками дають 
змогу виконувати якісний монтаж. Усе 

це не гарантує моментального прибут-
ку, проте сприяє розвитку ринку. І коли 
«ДКС» виконує таку непросту місію 
формування культурного електротех-
нічного ринку України, альтернативним 
брендам йти за нами набагато легше. 
Останнім часом з’являється багато 
дрібних компаній, які копіюють зовніш-
ню оболонку первісно якісної продукції, 
абсолютно при цьому не забезпечуючи 
ні її характеристик, ні призначення. І 
тут справді важливо, щоб замовник 
правильно оцінював ситуацію. Дрібні 
виробники найчастіше встановлюють 
для себе головним пріоритетом ціну, і 
в такий спосіб досить сильно заважа-
ють розвитку цивілізованого ринку. Не 
маючи довгострокових програм, вони 
формують найдешевший прейскурант, 
відбираючи частину ринку, найчастіше 
навіть без прибутку, не закладаючи в 
продукт якісні характеристики, викону-
ючи роботу підручним способом, най-
частіше не платячи податків, що, певна 
річ, здешевлює виріб. Тому в «ДКС» 
профільний ринок вважають досить 
цікавим: підприємство сформувало 
попит на кабеленесні системи в Україні 
і зараз активно працює над тим, щоб 
потреби споживача сягнули рівня якіс-
ного рішення.

Цього року «ДКС» обіцяє пораду-
вати українських споживачів пре-
зентуванням цілком нового для ком-
панії продукту італійського виробниц-
тва: металевих труб і металорукава 
«Cosmec». Ця система призначена для 
надійного захисту кабелів у промисло-
вому устаткуванні, комерційній нерухо-
мості й житловому будівництві. Висока 
гнучкість, зносостійкість, стійкість до 

ударних навантажень, до ультрафіоле-
ту, до агресивного впливу мастил, роз-
чинників і різних видів палива, захист 
від електромагнітного впливу – неза-
перечні переваги подібного рішення. 
Серед особливостей «Cosmec» вироб-
ник також називає:

1. НАДІЙНІСТЬ:
• конструкція труб без задирок, 

дефектів або гострих країв, які можуть 
пошкодити кабель або руки при мон-
тажі;

• висока корозійна стійкість мета-
лорукава, яка безпосередньо впливає 
на експлуатаційні й естетичні власти-
вості;

• виконання з нержавіючої сталі 
для застосування на харчовому й хіміч-
ному виробництвах, а також в інших 
агресивних середовищах;

• коробки розгалужувальні виго-
товлені з пофарбованого алюмінію і не 
піддаються корозії;

• спінений поліуретан, нанесений 
по всьому периметру розгалужуваль-
ної коробки, забезпечує надійну гер-
метизацію.

2. ЛЕГКІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ:
• повноцінна система гнучких і твер-

дих труб, безліч перехідників і аксесу-
арів дають змогу виконати будь-яке 
завдання з проектування й монтажу 
системи електропроводки;

• труби з оцинкованої й нержавію-
чої сталі з різними видами полімерних 
покриттів дають можливість оптималь-
но підібрати рішення для різних умов 
експлуатації.

3. ЛЕГКІСТЬ МОНТАЖУ:
• труби й аксесуари легко й надійно 

монтувати з високим ступенем герме-
тизації;

• унікальна конструкція замка мета-
лорукава, що зберігає цілісність при 
монтажі й на вигинах;

• висока міцність на розрив мета-
лорукава, завдяки унікальному замку;

• аксесуари швидкої фіксації, які 
забезпечують легкість і високу швид-
кість монтажу завдяки самозатискним 
кріпленням, ступінь захисту від пилу й 
вологи при цьому сягає IP66 / IP67 без 
додаткових аксесуарів.

Асортимент «ДКС» поповнився 
й іншими цікавими продуктами, але 
формат статті, на жаль, не дає змоги 
докладно описати їх. Компанія «ДКС» 
не збирається зупинятися на досяг-
нутому, і вже зараз планує подальші 
перспективи розвитку.

ПАДІЙ Антон Вікторович, 
керівник учбового центру 

компанії «ДКС України»

www.dkc.ua

Компанія «ДКС України» заснована в 2000 році. Відтоді цей бренд 
з ініціативного першопрохідника вітчизняного кабеленесного ринку, що 
сповідував місію формування культури монтажу в країні, перетворився на 
найбільшого профільного національного виробника. Нині поняття «ДКС» стало 
вже добре відомою назвою у професійних колах як електромонтажників, 
так і інсталяторів СКС (структурованих кабельних систем). Підтвердженням 
правильно обраної стратегії розвитку стала перемога компанії «ДКС України» 
за підсумками рейтингу українського ринку СКС 2013 р. у всіх представлених 
номінаціях: листові металеві лотки підприємства посіли 1 місце (частка 
ринку – 63,4%); пластикові кабель-канали – 1 місце (частка ринку – 59%); 
пластикові гофровані труби – 1 місце (частка ринку – 79,9%); дротяні лотки – 
1 місце (частка ринку - 57,8%). Наступною метою «ДКС» є досягнення не менш 
вагомих результатів і у галузі електрощитових рішень. 


