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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
на постачання товарного бетону від 08.02.2023 
                                                                            

         ВМІЄМО РОБИТИ БЕТОН 
             

 
                            ТОВ  «МОМОТ-БЕТОН»  

                                      вiддiл продажу: 066-86-55-855 
                                      м.Харкiв, вул.Вiйськова, 33  

                             www.momotbeton.com.ua 

ЧОМУ З НАМИ ВИГIДНО ПРАЦЮВАТИ 
Як мінімум сім причин обрати «Момот-Бетон» 

                          

1 Європейська якість продукції, виготовленої на сучасному німецькому 
бетонозмішувальному обладнанні ELBA. Завдяки автоматичному управлінню 
технологічним процесом ми забезпечуємо високу якість продукції, точність об'єму та 
швидкість відвантаження бетону. 

2 Власна акредитована будівельна лабораторія здійснює систематичний контроль якості 
на всіх етапах виробництва: вхідний контроль сировини, операційний та вихідний контроль 
якості бетонної суміші (свідоцтво про атестацію № 01-0087/2018 від 20.08.18) 

3 Надаємо всі необхідні нормативні документи. Наші Клієнти отримують паспорт якості з 
кожною партією та протоколи випробувань бетону. Весь бетон, що випускається нами, 
сертифікований (сертифікат відповідності Укр СЕПРО на продукцію № UA.ХОДС.07.0544-
19 від 26.09.19). Вся щебенева продукція, яку пропонує наше підприємство, проходить 
суворий контроль якості та відповідає всім нормативним вимогам України, що 
підтверджується відповідними паспортами та сертифікатами. 

4 Оперативна та якісна доставка бетону. Ми маємо власний парк сучасних 
автобетонозмішувачів і можемо забезпечувати безперервну доставку бетону в необхідній 
кількості за розкладом Замовника, що є обов'язковою умовою при монолітному 
будівництві. Відвантаження та доставка бетонних сумішей за погодженням з Клієнтом 
може проводитись цілодобово. 

5 Контроль постачання від заводу до об'єкта. Наявність відеоспостереження та вагового 
контролю практично унеможливлює недовантаження міксерів. На кожен наш автомобіль 
встановлена GPS-система, яка дозволяє контролювати доставку продукції з моменту її 
завантаження та до вивантаження на об'єкті. Ми цінуємо Клієнтів та цінуємо свою 
репутацію. 

6 Справедлива ціна. Як завод-виробник ми завжди пропонуємо нашим Замовникам 
обґрунтовану конкурентно-привабливу ціну. Ми контролюємо витрати, відточуємо 
технологічний процес, працюємо безпосередньо з усіма постачальниками сировини, 
виробляємо моніторинг цін на будівельному ринку і в результаті отримуємо оптимальну 
ціну якісного бетону. Ми не завищуємо та не занижуємо ціни. Для кожного Клієнта 
знайдеться пропозиція, що його задовольняє. 

7 Професіоналізм та ставлення до роботи. 20 років роботи у будівельній галузі – це наш 
досвід організації та практичного ведення робіт у різних напрямках: від заливання 
фундаменту до оздоблювальних робіт. Свій досвід ми передаємо нашим Замовникам у 
вигляді консультацій щодо виробництва, доставки та застосування бетону. Наші 
кваліфіковані спеціалісти забезпечують супровід кожного замовлення: від заявки на бетон 
до його укладання на об'єкті. 

 


