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Про компанію
ТОВ «Ноксен» є власником і розробником Анаста-
сіївського родовища гранітів, а також власником 
торгової марки Anastasia Red. Код родовища - 
Cr112. Спеціальний дозвіл на використання ко-
рисних копалин №3807 від 30 грудня 2006 року.

Згідно з радіаційними показниками граніти Ана-
стасіївского родовища відносяться до 1-го класу 
(використовуються для усіх видів будівництва 
без обмежень). За висновками фахівців вироби з 
вищезгаданого граніту можуть бути використані 
у будівельних цілях для внутрішньої і зовнішньої 
декоративної обробки будівель і споруд.

Унікальність Анастасіївського родовища полягає 
у великих обсягах покладів червоного граніту, 
який є доволі рідкісним, всього 20% від світового 
обсягу видобутку граніту.

Анастасіївське родовище розроблене в 2008 році, 
вважається молодим і перспективним. ТОВ «Нок-
сен» видобуває 5500 м3 на рік у відповідності з об-
сягами споживання, але при підвищенні попиту 
обсяги видобутку можуть бути збільшені на 15-
20%. Запаси граніту у вищезгаданому родовищі 
розраховані на 107 років розробки.
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Географічне розташування
Унікальне місце розташування кар’єра, в центрі України, дозволяє опе-
ративно доставляти продукцію всіма можливими логістичними метода-
ми. Близькість до залізниці, центральних транспортних вузлів і морсь-
ких портів дозволяє оперативно і безпечно переправляти продукцію до 
Європи та Азії.
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Про переваги граніту
У порівнянні з мармуром міцність граніту вище 
в 2 рази. Твердість забезпечена за рахунок при-
сутності кварцу. Ріжуть і шліфують камінь за до-
помогою алмазу. На відміну від того ж мармуру, 
гранітні вироби не втрачають свої експлуатаційні 
показники і зовнішній вигляд при використанні 
в умовах температурного перепаду, що становить 
понад 100 градусів.

Граніту не страшні морози -60° C і спека більш 
+50 градусів, що є вельми важливим в умовах 
континентального клімату. Навіть у найекстре-
мальніших умовах вироби з граніту виглядають 
бездоганно і зберігають свою міцність. Крім того, 
граніт менш вразливий до грибкових захворю-
вань ніж мармур.

Ще однією перевагою каменю є його пожежо-
безпечність. Температура плавлення складає 
+700 градусів.
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Основні ідентифікаційні 
властивості каменю

Граніт крупнозернистий з повнокристалічною структурою і масивноютекстурою. 
Забарвлення червоно-коричневе.
Текстурний малюнок визначається рівномірно розташованими і орієнтованими в 
одному напрямку великими, об’ємними зернами переважно червоного калієвого 
польового шпату розміром 0,5-9 см (вміст до 30 - 80%) і білого плагіоклазу 0,5-3 см 
(до 15-20%), а також рівномірно розподіленими в міжзерновому просторі ізомор-
фними зернами напівпрозорого кварцу розміром 0,3-0,8 см (до 35%) і темно-чер-
воного гранату розміром 0,3-1,5 см (до 10%).
У невеликій кількості (2-6%) присутні мінерали темного кольору, зокрема біотит. 
Відзначається взаємне схрещення зерен плагіоклазу, гранату, мінералів темного 
кольору серед калієвого польового шпату.

Мінеральний склад гранітів:
Плагіоклаз 12-38%
Калішпат 18-83%
Кварц 12-38%
Біотит 0-6%
Гранат 0-8%

Фізико-механічні показники 
граніту:
- щільність 2,7 г/см3

- пористість 1,2%
- водопоглинання 0,23%
- межа міцності при стисненні (в 
сухому стані) 1710 кгс/см2

- коефіцієнт зниження міцності при 
насиченні водою 0,86
- стирання 0,70 г/см2

- після 50 циклів заморожування 
1401 кгс/см3

- об’ємна маса 2,670кг/м3

Незмінні порфироподібні граніти 
відповідають вимогам ДСТУ EN
1467: 2007 «Блоки із природного каме-
ню для виробництва облицювальних 
виробів» і «Плити та вироби із природ-
ного каменю» - 
ДСТУ EN 1341: 2007,

EN 1342:2007,
EN 1343:2007,
EN 1468:2007,
EN 12057:2007,
EN 1469:2007
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Виробництво
Ми маємо власну виробничу базу з новітнім 
обладнанням, застосовуємо в роботі сучас-
ні верстати провідних фірм і постійно роз-
ширюємо асортимент виробів.

Наше обладнання дозволяє виконува-
ти складні, індивідуальні замовлення 
на будь-який смак. За час роботи наша 
компанія отримала постійних і надійних 
клієнтів в таких країнах як: Росія, Біло-
русія, Молдова, Узбекистан, Польща, Азер-
байджан, Вірменія, Австрія.

Ми зацікавлені   у виведенні нашого продук-
ту на Європейський ринок, оскільки виро-
блена нами продукція відповідає світовим 
стандартам і є унікальною з точки зору міне-
рального складу і кольору добутого граніту.
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Вироби з граніту
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Плита полірована

Плита термооброблена
МОДИФІКАЦІЇ:

(600) 300*300*30

(600) 300*300*40

(600) 300*300*50

(600) 300*300*60

МОДИФІКАЦІЇ:

600*300*20

600*400*20
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Бруківка пиляна термооброблена
МОДИФІКАЦІЇ:

200*100*30

200*100*40

200*100*50

200*100*60

200*100*80

200*100*100

100*100*100
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Слеби поліровані

Бордюр пиляний
МОДИФІКАЦІЇ:

ГП-1  (300*150*L)

ГП-4  (200*100*L)

ГП-5  (200*80*L)

МОДИФІКАЦІЇ:

L*B*20
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Гранітні блоки
(Анастасіївського родовища)
I група: від 5,01 m3 і більше

II група: від 3,51 m3 до 5,00 m3

III група: від 2,00 m3 до 3,50 m3
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Додаткова інформація
Мінімальний розмір плит 
-100 * 100 * t мм.

Максимальний розмір плит 
-2000 * 600 * t мм (на 20% до-
рожче стандартних розмірів).

Мірний бордюр - на 25% до-
рожче.

L (довжина) від 2000...3100 мм,
B (ширина) від 1500...2100 мм,
20 мм – товщина
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