
У 2008 році любов до гарячого по-
диху горнила та дзвінкого голосу мо-
лота об’єднала професійних івано-
франківських майстрів ковальства 
у невелике товариство, яке вони на-
звали «Бастіон – СВ».

Назва компанії гармонійно ви-
никла з першої масштабної роботи, 
створеної в рамках реконструкції іс-
торичної спадщини Івано-Франків-
ська (колись Станіславова) –
бастіону Станіславсь-
кої фортеці. 

Керівники 
товариства 
переконані, 
що сама назва 
«Бастіон – СВ» 
є знаковою і дає 
можливість підпри-
ємству твердо і впевнено ру-
хатись вперед, все більше завойовую-
чи серця своїх клієнтів.

Ковальська майстерня «Бастіон – 
СВ» пропонує широкий спектр своїх 
послуг. Поряд з ексклюзивним куван-
ням різьба по дереву, гравірування, 
оздоблення та ін. 

 Вмілі руки майстрів неперевер-
шено плетуть тонкі мережива з гру-

бого металу та вдало поєднують його 
з каменем, пластиком, вітражем. Син-
тез різних металів та штучне старіння 
матеріалу створюють цікаві дизай-
нерські комбінації при виготовленні 
різноманітних елементів інтер’єру. 

Саме «Бастіону – СВ» належать 
втілення сміливих художніх рішень 

ковальського мистецтва у багатьох 
громадських закладах та на приват-
них садибах Івано-Франківська й 
області. 

Гордість компанії – це команда 
майстрів, відданих справі, що розу-
міють свою відповідальність перед 
замовником.

Ідеї, що народжені на папері ди-
зайнерами-конструкторами, як не-
великих скульптурних композицій 
так і великих екстер’єрних рішень, 
завжди детально опрацьовуються 
і втілюються у 3D форматі. Це дає 
можливість замовнику ознайоми-
тись із виробом та чітко зрозуміти 
всі технічні сторони та деталі свого 

замовлення.
Важливим надбанням у 

своїй роботі майстри 
підприємства вва-

жають послу-
гу гальвані-
зації мето-

дом гарячого 
цинкування. Це 

не дає виробам із 
металу піддаватись 

впливу корозії та надовго 
зберігає їх первинний вигляд.

Майстри ковальської майстерні 
«Бастіон – СВ» бажають всім творчих 
звершень та задумів і запрошують 
ознайомитись із їх роботою у офісі 
компанії, що водночас поєднується 
із виставковою залою, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 52, 
або на сайті www.bastion-sv.com. 
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