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ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» - світлотехнічне виробниче підприємство,
яке займається проектуванням, конструюванням та виготовленням
освітлювальних приладів.
Слово ВАТРА - благозвучна карпатська назва багаття, що якнайкраще
символізує сутність і специфіку роботи колективу підприємства.
Засновано в 1957р. у м.Тернополі як державне підприємство
«Електроарматура», а від 2006р. - ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА».
В даний час підприємство є найбільшим виробником світлотехніки в
Україні та має вагому експортну частку продаж.
Корпорація ВАТРА володіє власною науково-технічною базою, яка на
високому рівні виконує розробку, підготовку виробництва та освоєння нових
конструкцій.
Нами охоплено широку номенклатуру розробки і виготовлення
світлотехніки, яка включає практично всі сфери застосування.
Серйозну увагу приділяємо розробці і випуску енергоефективних
освітлювальних приладів з поліпшеними споживчими властивостями з
застосуванням високоінтенсивних світлодіодів, при цьому виробництво
світлодіодних освітлювальних приладів складає близько 70% від усієї продукції.
В Корпорації ВАТРА створений спеціальний підрозділ
висококваліфікованих інженерів і спеціалістів, які виконують роботи від дизайну
та проекту освітлення до виготовлення ексклюзивних систем освітлення з
доставкою і монтажем.
Ми на ринку з 1996р. та наша географія - це вся Україна.
Ексклюзивні VIP-класу світильники з чудовими кришталевими елементами
та позолоченою арматурою, будь-якого розміру і стилю, завжди прикрасять
вашу оселю, офіс чи адміністративне приміщення.
Красива люстра - це вагомий елемент інтер'єру. Тільки ми зможемо
задовольнити Ваше бажання і казкову мрію!
Творінням рук наших майстрів милуються в столичному Палаці «Україна»,
в Харківській і Одеській юридичній академії, в Адміністрації Президента, в
Будинку Уряду, в Посольстві України в Білорусі (м.Мінськ), в Посольстві
Туркменістану в Україні (м.Київ), в Палацах культури м.Кривого-Рогу,
м.Запоріжжі, м.Сумах, м.Сєверодонецьку та багатьох інших, в Запорізькій
Синагозі та інших культових спорудах.
Найвища люстра, висотою 26м., прикрашає будівлю банку «Україна» в
м.Києві, найважча - 1,8т. столичний Палац «Україна», найбільша в плані 5,5 х
5,5м. в Інституті прокуратури Харківської юридичної академії.
Великий сегмент в нашій роботі займає проектування і виготовлення
приладів для освітлення культових споруд, це ПАНІКАДИЛА, ХОРОСИ, БРА та
ін. вироби сакрального мистецтва за побажанням замовника.
Також проводимо реконструкцію і реставрацію старих (існуючих) люстр з
заміною електропроводів, покриття і розсіювачів не порушуючи художньої
цінності виробу.
Ми пропонуємо Вам ефективне, енергоекономне та
комфортне освітлення!

Національний Палац «Україна», м.Київ, 5 х 2,5м.
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Університет ім.Ю.А.Федьковича, м.Чернівці
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