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СКУТТО.

Fencing systems
SKUTTO.

Проектування огороджень

Fencing design

Огорожа, не захищає. Акуратна, красива
огорожа навколо заміського будинку, офісної
або заводської території - фінальна точка
будівельних робіт. Без цього архітектурний
ландшафт не буде виглядати стилістично
закінченим. В умовах сучасності, поєднання
огорожі, відеоспостереження, інтернету та ІТтехнологій, не тільки значно захистить Ваше
майно, а й позбавить від хвилювань за
збереження Вашого майна.

Fencing does not protect. A neat, beautiful
fence around a country house, office or factory
area is the final point of construction work.
Without this, the architectural landscape will
not look stylistically complete. In modern
conditions, a combination of fencing, video
surveillance, the Internet and IT technologies
will not only significantly protect your property,
but also relieve you of worries about the safety
of your property.

Огородження від проекту МЄРА

Fences from the MERA project

Різні об'єкти для постійного або тимчасового
огородження, будуть не тільки довговічні, але
будуть, також, естетично виглядати, будуть
надійно захищені відеоспостереженням з
передачею відео в будь-яку точку світу, і
будуть освітлені економним, незалежним
джерелом освітлення в темний час доби.

Various objects for permanent or temporary
fencing will not only be durable, but will also
look aesthetically pleasing, will be reliably
protected by video surveillance with video
transmission to anywhere in the world, and will
be illuminated by an economical, independent
source of illumination at night.

Вказівки щодо проектування огорож

Guidelines for designing fences

Основна проблема замовників - точна і повна
специфікація комплекту огорожі, докладна
технічна документація, онлайн реєстрація
клієнтів для постійної підтримки і супроводу.

The main problem for customers is the exact
and complete specification of the fence kit,
detailed technical documentation, online
customer registration for constant support and
maintenance.

Проект
ДампАгро
бере
на
себе
відповідальний
момент
правильного
формування
замовлення,
якісного
виготовлення комплектів, установку при
необхідності, постійне онлайн і оф лайн
обслуговування встановлених комплектів
СКУТТО. ІТ-технології, присутні в комплектах
огорож, миттєво зреагують на незаконне
проникнення на територію Вашого об'єкту.

The DumpAgro project takes on the crucial
moment of correct order formation, highquality manufacturing of kits, installation if
necessary, constant online and offline
maintenance of installed SCUTTO kits. IT
technologies present in the sets of fences will
instantly react to illegal entry into the territory
of your facility. An autonomous and / or online
SCUTTO database, specifically for your

Автономна і / або онлайн база СКУТТО, саме
для Вашого об'єкту, дозволить допуск об'єктів
на Вашу територію, аналізуючи геомагнітну і
візуальну особливість руху об'єкта, незалежно
від його місцезнаходження, на землі, під
землею або в повітрі ...

object, will allow the admission of objects to
your territory, analyzing the geomagnetic and
visual features of the movement of an object,
regardless of its location, on the ground,
underground or in the air ...

Сформувавши Ваше замовлення, ми зробимо
повне комплектування огорожі, вхідних груп,
пальових опор і додаткових необхідних
елементів.

Having formed your order, we will make a
complete completion of the fence, entrance
groups, pile supports and additional
necessary elements.

Якщо Ви не впевнені який саме вид огорожі
необхідний Вам, з існуючих комплектів
СКУТТО, в конкретному випадку, тоді, фахівці
проекту
ДампАгро
пропонують
Вам
індивідуальну розробку готового проекту
огорожі з подальшим його комплектуванням,
згідно з діючими будівельними нормами місця
розташування огородження для Вашого
об'єкту. Купили ділянку на Марсі? Немає
проблем! Огородження СКУТТО, не мають
обмежень місць установки!

If you are not sure which type of fencing you
need, from the existing SCUTTO kits, in a
specific case, then the DumpAgro project
specialists
offer
you
an
individual
development of a finished fencing project with
its subsequent completion, in accordance with
the current building codes for the location of
the fence for your facility. Have you bought a
site on Mars? No problems! SKUTTO fences
have no installation site restrictions!

Промислові
підприємства,
складські
комплекси, спортивні та дитячі майданчики важливо не тільки розмежувати ділянки, але і
забезпечити безпеку огородженій території.
Наскільки різняться між собою ці ділянки за
зовнішнім
виглядом,
розміром,
функціональним призначенням, також сильно
відрізнятиметься і огорожа по дизайну,
ступеням захисту. Не завжди готові рішення
огороджень, або інакше, типові проекти, які
пропонуються
дизайнерами
багатьох
підприємств, відповідають всім потребам
замовника.

Industrial enterprises, warehouse complexes,
sports and playgrounds - it is important not
only to delimit areas, but also to ensure the
safety of the fenced area. As far as these
areas differ among themselves in appearance,
size, functional purpose, the fencing will also
differ greatly in design and degree of
protection. Not always ready-made fencing
solutions, or otherwise, typical projects that
are offered by the designers of many
enterprises meet all the needs of the
customer.

Проекти
МЄРА,
не
зупиняються
на
досягнутому. Ми постійно архівуємо оф лайн,
нашу базу, базу наших інвесторів і клієнтів.
Сьогодні, огорожі СКУТТО, це бар'єр моніторинг від фізичного проникнення на
Вашу територію, захист, від крадіжки Вашої
комерційної
інформації
і
Вашої
інтелектуальної
власності,
сучасними
пристроями. Технологічний розвиток проекту
ДампАгро, вже в найближчому майбутньому,
дозволить Вам, не тільки своєчасне
попередження про фізичну, радіологічну,
ядерну, хімічну чи бактеріологічну небезпеки,
але і дозволить швидке рішення захисних
заходів по уникненню цих небезпек.

MERA projects do not stop there. We
constantly archive offline, our base, our
investors 'and clients' base. Today, SCUTTO
fences are a barrier - monitoring from physical
penetration into your territory, protection from
theft of your commercial information and your
intellectual property, with modern devices.
Technological development of the DampAgro
project, already in the near future, will allow
you not only timely warning of physical,
radiological,
nuclear,
chemical
and
bacteriological hazards, but also allow you to
quickly resolve protective measures to avoid
these hazards.

Наша послуга «Проектування», дозволить
адаптувати наявні типові комплекти, під Ваші
індивідуальні умови, оперативно виготовити і
встановити в найкоротші терміни.

Our "Design" service will allow you to adapt
the existing standard kits, to your individual
conditions, to quickly manufacture and install
in the shortest possible time.

Наші
фахівці,
створять
проект,
що
задовольняє
всі
запити
клієнта.
Використовуючи
технології
розвідки
місцевості, зроблять завмер периметра
ділянки, зафіксують особливості ландшафту

Our specialists will create a project that
satisfies all client's requests. Using the
technology of reconnaissance of the area,
they will measure the perimeter of the site, fix
the features of the terrain. After specifying and

місцевості. Після уточнення і вибору стилю
огорожі, виду відеоспостереження, типу
передачі і моніторингу даних, розробляється
цілісний проект металевої огорожі для
конкретного замовника. Відзначаючи всі
можливі «вразливі» точки огороджувальної
території, ми запропонуємо нашому клієнтові,
найбільш
оптимальні
варіанти
систем
забезпечення безпеки, включаючи систему
контролю і управління доступом.

choosing the style of the fence, the type of
video surveillance, the type of data
transmission and monitoring, an integral
project of the metal fence is developed for a
specific customer. Marking all possible
"vulnerable" points of the fenced area, we will
offer our client the most optimal options for
security systems, including access control and
management systems.

Ворота і хвіртки, не тільки додаткове
огороджувальне спорудження, а також
важливі
елементи
конструкції,
«лице»
огородженої території, і повинні збігатися за
стилем
з
основною
огороджувальною
спорудою. При складанні проекту огорожі, ми
враховуємо кожен нюанс, в тому числі і
стилістичну єдність всіх компонентів. Наша
команда, враховує всю різноманітність
асортименту сучасних хвірток і воріт для
огорож. Розробити, виготовити та встановити
ворота і хвіртки з Вашим логотипом, це в
силах, наших провідних інженерних відділів.

Gates and wickets, not only an additional
protective structure, but also important
structural elements, the "face" of the fenced
area, and must match in style with the main
protective structure. When drawing up a fence
project, we take into account every nuance,
including the stylistic unity of all components.
Our team takes into account the whole variety
of assortment of modern wickets and fencing
gates. Design, manufacture and install gates
and wickets with your logo is within the power
of our leading engineering departments.

Ваш будинок або бізнес гідні кращого ...
кращого огородження і захисту від СКУТТО!!!

Your home or business deserves better ...
better fencing and SCUTTO protection!!!

Доставка

Delivery

Оформити замовлення на виготовлення
огорож
не
складно.
Виготовимо,
укомплектуємо і запакуємо. Як додаткова,
наша послуга, доставка комплектів СКУТТО,
для підприємств і приватного замовника,
істотно заощадить Ваші час і гроші на пошук
вантажного
транспорту,
робочих
для
вантажно-розвантажувальних робіт.

It is not difficult to place an order for the
manufacture of fences. We will manufacture,
assemble and pack. As an additional service,
our service, delivery of SKUTTO kits, for
enterprises and private customers, will
significantly save your time and money on the
search for freight transport, workers for
loading and unloading operations.

Виготовляючи
комплекси
огороджень,
пропонуючи індивідуальне рішення для всіх
груп клієнтів, від великих підприємств до
приватних домогосподарств, ми гарантуємо
відмінний
захист
на
периметрах
як
промислових і торгових територій, так і
заміських котеджів.

By producing complexes of fences, offering an
individual solution for all groups of clients, from
large enterprises to private households, we
guarantee excellent protection on the
perimeters of both industrial and commercial
areas, and cottages outside the city.

Ми пропонуємо, в разі необхідності,
скористатися послугою "Доставка". Для цього
просто вкажіть актуальність для вас цієї
послуги, при оформленні замовлення.

We offer, if necessary, to use the "Delivery"
service. To do this, simply indicate the
relevance of this service for you when placing
an order.

Асортимент СКУТТО постійно збільшується,
при цьому, застарілі моделі, повністю
підтримуються, як нашим обслуговуванням,
так і виготовленням необхідного, для
поточного клієнта, асортименту запчастин.
Комплекси
огорож,
створюються
з
використанням
високотехнологічного
обладнання. Це гарантія якості, міцності,
надійності, довгої служби вироблених нами
огороджувальних конструкцій. Порошкове
фарбування, нанесення керамічного покриття

The range of SKUTTO is constantly
increasing, while outdated models are fully
supported, both by our service and by
manufacturing the range of spare parts
necessary for the current client. Fencing
complexes are created using high-tech
equipment. This is a guarantee of quality,
strength, reliability, long service life of the
protective structures we produce. Powder
coating, ceramic coating or galvanizing are
constant components of the production cycle,

або оцинковка, постійні складові циклу
виробництва, який ми вдосконалюємо щороку.
Це означає, що всі необхідні елементи
конструкції
і
додаткове
оснащення
поставляються на замовлення в стислі
терміни.

which we improve every year. This means that
all the necessary structural elements and
additional equipment are delivered to order in
a short time.

Великий асортимент готових комплектів
огорож,
розроблений
з
урахуванням
моніторингу потреби клієнтів локальних і
міжнародних ринків,
дозволяє
клієнту,
відстежити онлайн відправку, відразу ж після
оплати замовлення: на складах компанії
зберігається
достатній
обсяг
типових
комплектів огорож. Під готовим комплектом
маються на увазі не тільки огорожі з металу, а
й
ворота,
хвіртки,
системи
КУД,
відеоспостереження. Звичайно, всі елементи
конструкції підбираються в єдиному стилі.

A large assortment of ready-made fencing
kits, developed taking into account the
monitoring of the needs of customers in local
and international markets, allows the client to
track the online shipment immediately after
paying for the order: a sufficient amount of
standard fencing kits is stored in the
company's warehouses. A ready-made kit
means not only metal fences, but also gates,
wickets, KUD systems, video surveillance. Of
course, all structural elements are selected in
the same style.

Якщо необхідно доставити замовлення
значного обсягу або замовлення виконується
за індивідуальним проектом, на що потрібно
більше часу, то, на виготовлення і
комплектацію, буде потрібно не більше 20
календарних днів. Замовник в залежності від
місця свого проживання може вибрати
зручний для нього спосіб транспортування
замовлення. Нами може бути організована
доставка вантажу автомобільним залізничним
або морським
транспортом.
Вантажна
авіаційна доставка, не складе труднощів для
нашої служби доставки.

If it is necessary to deliver an order of a
significant volume or the order is carried out
according to an individual project, which takes
more time, then, for manufacturing and
packaging, it will take no more than 20
calendar days. The customer, depending on
his place of residence, can choose a
convenient way to transport the order. We can
organize the delivery of goods by road, rail or
sea. Air cargo delivery will not be difficult for
our delivery service.

Служба
доставки
ДампАгро
завжди, DumpAgro's delivery service always fulfills its
максимально точно, виконує зобов'язання за contractual obligations as accurately as
контрактами. Помилки доставки виключені.
possible. Delivery errors are excluded.

Монтаж систем огороджень

Installation of fencing systems

В умовах сучасного, мобільного ринку успіху
досягає той, хто виконує свою роботу якісно і
в строк. А для цього необхідно бути
професіоналом своєї справи. Ми знаємо як
розробляти і виготовляти різноманітні види
огороджень, як правильно розташувати
додаткові системи захисту і моніторингу, як
безпечно передати і обробити дані, отримані в
реальному часі. Соціальні служби, або служби
швидкого
реагування
підприємств,
гарантовано
отримають
максимальну
інформацію і достатньо часу, щоб уникнути
псування Вашої власності, використовуючи
встановлені у Вас огороджувальні комплекти
СКУТТО!

In the conditions of the modern mobile market,
success is achieved by those who perform
their work efficiently and on time. And for this
you need to be a professional in your field. We
know how to design and manufacture various
types of fences, how to properly position
additional protection and monitoring systems,
how to safely transmit and process data
received in real time. Social services, or quick
response services of enterprises, are
guaranteed to receive maximum information
and enough time to prevent damage to your
property, using the SCUTTO protective kits
installed at you!

Великою популярністю на сучасних локальних
ринках користуються огорожі з зварних
панелей. Міцні і легкі. Комплекси огорож
СКУТТО представляють на ринках все
різноманіття даного виду огороджень.

Welded panel fencing is very popular in
today's local markets. Durable and lightweight.
SCUTTO fencing complexes represent all the
variety of this type of fencing on the markets.

Всі огорожі монтуються на стовпи за
допомогою
спеціальних
кріплень,
і
виключають необхідність зварювальних робіт
по місцю монтажу. Ми пропонуємо стовпи
різноманітних перетинів 40х40 мм, 60х60 мм,
80х60 мм і 80х80 мм. Для особливо
відповідальних,
високонавантажених
комплексів огорож, ми використовуємо стовпи
перетином 120х120 мм, 160х160 мм і більше,
в залежності від технічного розрахунку
навантаження, поставленого замовником
завдання.

All fences are mounted on poles using special
fasteners, and eliminate the need for welding
on site. We offer pillars of various sections
40x40 mm, 60x60 mm, 80x60 mm and 80x80
mm. For especially critical, high-load fencing
complexes, we use pillars with a cross section
of 120x120 mm, 160x160 mm and more,
depending on the technical calculation of the
load, the task set by the customer.

Спеціально розроблені заливальні суміші,
дозволяють зміцнювати внутрішні порожнини
стовпів, тим самим збільшуючи міцність
стовпів і довговічність всього комплексу
огорожі в цілому.

Specially developed potting mixtures allow
strengthening the internal cavities of the
pillars, thereby increasing the strength
characteristics of the pillars and the durability
of the entire fencing complex as a whole.

Конструктивні
особливості
комплексів
огорож
СКУТТО,
дозволяють
використовувати велику різноманітність
способів монтажу. Монтаж в бетон,
найпопулярніший
і
дешевий
спосіб.
Монтаж на фланці, на бетонне або будьяке інше тверде підставу дозволяє
швидкий
монтаж
і,
фактично,
«моментальне» введення в експлуатацію
всього комплексу. При цьому, наші фахівці
з монтажу та наладки, розмежовують
завдання введення в експлуатацію, і
використовують оперативний «майстермонтаж». При необхідності, наша команда,
готова надати інженера по введенню в
експлуатацію комплексу огорожі, для
користування послугою «шеф-монтаж»,
який
повністю
проінспектує,
Ваших
працівників і весь процес від доставки до
місця призначення, монтажу і початку
експлуатації комплексів огорож СКУТТО.

The design features of the SKUTTO fencing
complexes allow using a wide variety of
installation methods.
Installation in
concrete, the most popular and cheapest
way. Mounting on flanges, on concrete or
any other solid base allows quick
installation
and,
in
fact,
"instant"
commissioning of the entire complex. At
the same time, our installation and
commissioning specialists delimit the
tasks of commissioning, and use an
operational
"master
installation".
If
necessary, our team is ready to provide an
engineer for commissioning the fencing
complex, for using the "installation
supervision" service, who will fully inspect
your employees and the entire process
from
delivery
to
the
destination,
installation and start of operation of the
SKUTTO fencing complexes.

Наш підхід

Our approach

Відділ технологій, постійно удосконалює The technology department is constantly
комплектацію огорож, проте використовує при improving the set of fences; however, it uses
цьому, тільки перевірені численними тестами only technologies proven by numerous tests;
технології;
Щотижневе
планування
і
щоденний
моніторинг ринків і світових практик,
максимально покращує якість наших послуг;

Weekly planning and daily monitoring of
markets and global practices maximizes the
quality of our services;

Турбота про навколишнє середовище, Caring for the environment consists of
складається з продуманих кроків проекту, на thoughtful project steps for the coming
найближчі десятиліття.
decades.

