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Чисті приміщення стрімко входять в наше життя. 
Середовище, яке не містить забруднень і бактерій, 
стало основною складовою багатьох сучасних 
виробництв. 

Сюди відносяться фармацевтичні підприємства, 
мікробіологічні лабораторії, приміщення медичних 
установ.

Чисті кімнати - це приміщення, в якому контролюється 
концентрація аерозольних часток. Надходження, 
генерація і накопичення частинок усередині нього 
зводиться до мінімуму, тому повітря чистих приміщень 
має стабільні показники. 

ЧИСТІ ПРИМІЩЕННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Чисті приміщення проектуються і реалізуються 
відповідно до вимог міжнародних стандартів GMP EU, 
ряду стандартів ISO 14644, ISO 14698, WHO і ISPE.

Для своїх панелей ми використовуємо алюмінієвий 
профіль, що полегшує конструкцію панелей, а також 
збільшує стійкість панелей до корозії.

ТОВ «СВС-АРТА» виконує проектування та монтаж
чистих кімнат, а також рішення нестандартних завдань, 
які потрібно реалізувати. Запорукою надійності та
високої якості продукції є наш багатолітній досвід, та
рекомендації наших замовників. 

ГРУПА КОМПАНІЙ 

«МАЇС» ТЕХНОФІЛЬТР

років 
на ринку

важливих 
нагород

27

15

великих 
партнерів

83

виконання 
в строк

100%

Компанія «СВС-АРТА» була заснована в 2005 році. 

Завдяки високої якості проектів і своєчасному 

виконанню завдань різної складності фірма 

придбала постійних клієнтів та перетворилася 

в сучасну компанію і донині задає тенденції 

на ринку чистих приміщень.

Хоча “СВС-Арта” з’явилася на ринку в 2005-му році,
стрімке зростання збільшення обсягів виробництва і
запитів клієнтів призвели до розширення компанії.

За багато років успішної і продуктивної роботи
компанія отримала безліч нагород, таких як

“Лідер року національного бізнес-рейтингу 2017”.

Однією з головних причин лідируючої позиції компанії 
є гарантовано якісне закриття проектів в обумовлені терміни.

Велика кількість постійних клієнтів свідчить 
про високий рівень довіри, надійності і професіоналізму.
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