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Spring ConStruCtion Forum
organizer:

ОрганізатОр ���н�нОгО���н�нОгО 
БУДі��ЛЬнОгО ФОрУМУ�:

	 ПрAТ	«гал-�К�ПО»® 

 (Україна, м.Львів)

Дир�Кці� �и�та�ОК� 
ПрAт «гаЛ-�К�ПО»®

Україна,	79008,	м.	Львів,	вул.	Винниченка,	30

Тел.:	(032)	949112,	2949113

http://www.galexpo.com.ua/budvesna

Місце проведення Весняного будівельного форуму: 
Львівський Палац мистецтв, 

вул. Коперника,17

 «Gal-EXPO»® JSC 
	 (Lviv,	Ukraine)

EXhibitiOns mAnAGEmEnt� 
«GаL-�XPО»® JSC

30,	Vynnychenko	St.,	Lviv,	Ukraine,	79008

Phone:	+380	(32)	949112,	2949113

http://www.galexpo.com.ua/budvesna

Spring Construction Forum ��nu�: ��nu�: 
L�i� Palac� of Arts, 

17, Kop�rnik St.
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26 тРаВНЯ

12�00 – 14�00 науково-практична конференція на  
    тему� «нове лице пам’яток культурної  
    спадщини Львівської області»

Доповідач:  Департамент архітектури та  
 розвитку містобудування Львівської  
 обласної державної адміністрації
Місце проведення: Великий конференц-зал №1 
 (2-й поверх) 

14�30 – 16�00 �емінар� «розробка бренду, маркетинг  
    та промоція територіальних громад  
    Львівської області, перспективи для  
    інвестиційних та будівельних  
    компаній»

Доповідач:  Андріян Фітьо – консультант  
 з питань фінансів та бюджету  
 Львівського РВ АМУ; експерт з  
 розвитку територій ГО «Український  
 центр стратегій та розвитку»
Місце проведення: Конференц-зал №2 
 (цокольне приміщення)

27 тРаВНЯ

10�00 – 12�15 �емінар «�истеми внутрішньої  
    каналізації житлових та громадських  
    будівель і споруд»

10�00   Початок. 
    інформації про компанії hL. �истеми  
    внутрішньої каналізації житлових  
    і громадських

11�00 – 11�15 Кавабрейк

11�15 – 12�15 Продовження.
    трапи для внутрішніх приміщень

Доповідач: Технічний представник заводу  
 HUTTER & LECHNER GMBH
Місце проведення: Конференц-зал №2  
 (цокольне приміщення)

12�30 – 14�30 Презентація на тему� «Досконале  
    будівництво/ремонт без зайвих  
    витрат»

Доповідач: Кластер Будіндустрія
Місце проведення: Конференц-зал №2 
 (цокольне приміщення)

Програма роботи 
���н�нОгО БУДі��ЛЬнОгО ФОрУМУ
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Supply,	 installation	 and	 technical	 assistance	 of	
Italian	equipment:	SIMEM,	NORDIMPIANTI,	BIANChI,	
SChNELL,	 BFS	CASAGRANDE	 –	 turn-key	 precast	
plants,	mixing	plants,	lines	for	production	of	hollow	core	
slabs,	pipes,	sleepers,	poles;	molds	for	civil	and	industrial	
precast;	stirrup	benders,	mesh	welding	and	cage	making	
machines;	surface	finishing	equipment	for	natural	stone	
and	concrete.

УЧа�ниКи ФОрУМУ EXhibitORs

� �

а/О Є�рОБ�тОн
ПаТ

вул. Олекси Тихого, 6Ж
м. Краматорськ, Донецька область,
84306, Україна
Тел: +38 050 3673088
e-mail: info@euroberon.info 
https://eurobeton.info

Поставка,	монтаж	та	сервіс	обладнання	італійських	
компаній:SIMEM,	 NORDIMPIANTI,	 BIANChI,	
SChNELL,	 CGM	 –	 комплектних	фабрик	 збірного	
залізобетону,	 бетонозмішувального	 устаткування,	
ліній	 з	 виробництва	 пустотних	 плит,	 з/д	 шпал,	
опор	ЛеП;	опалубки	конструктивного	залізобетону;	
гнучких	 роботів,	 станків	 з	 виробництва	 зварної	
сітки	й	арматурних	каркасів;	верстатів	для	обробки	
натурального	каменю	та	бетону.

EURObEtOn sA

6 Oleksy Tykhoho Str., 
UA-84306 Kramatorsk, Donetsk reg., 
Ukraine
Phone: +38 050 3673088
e-mail: info@euroberon.info 
https://eurobeton.info
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УЧа�ниКи ФОрУМУ УЧа�ниКи ФОрУМУ
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ALit

вул. Д.Галицького,19 оф.216 , м.Рівне,
пр.Волі 6, оф.9, м.Луцьк,
вул. Гната Хоткевича, 5, оф. 8, м. Київ,
Тел.: +38 097 2777594,
 +38 099 2193830,
 +38 067 4430771
e-mail: partneralit@gmail.com.ua
            rakgmbh@gmail.com
www.alito.com.ua

«ALIT»	(аЛіТ)	«сучасні	системи	обігріву»
-	 консультація	 +	 проектування	 +	 продаж	 +	

професійний	 монтаж	 +	 сервіс	 +	 гарантійне	 та	
післягарантійне	обслуговування

асортимент:	
-	 тепла	 підлога,	 сніготанення	 та	 антикрига	Тм:	

«Nexans»,	«Arnold	Rak»,	«DEVI»,	«hemstedt»,	«Fenix»,	
«Profitherm»,	«Volterm»,	«Grand	meyer»,	«Raychem»,	
«IN-Therm»,	«Gray	hot»,	«Woks»,	«Rexva»;

-	 електричні	 (настінні,	 потолочні,	 керамічні,	
скляні,	вуличні)	обігрівачі	Тм:	«EkOSTAR»,	«Bilux»,	
«Venecia»,	«Lifex»,	«Runwin»;

-	підігрів	труб	та	грунту,	інфрачервона	плівка;
-	фурнітура	(розетки	та	вимикачі)	Тм	kONTAkT	

SIMON;
-	терморегулятори	Тм:	«Nexans»,	«Arnold	Rak»,	

«DEVI»,	«Oj	electronics»,	«hOF»,	«TERNEO»;
-	світлотехнічна,	кабельно-провідникова	продукція	

та	автоматика	hager,	Schneider	Electric	та	....;
-	Побутова	хімія	та	засоби	фільтрації	та	очищення	

води	Тм»SVOD».

Company	Progress	в	особі	офіційного	представника	
у	Львівській	області	Чіпко	а.	П.	пропонує:

1.	GRAVIhEL	–	високоякісну	універсальну	систему	
для	фарбування	 будь-яких	 поверхонь	 з	 підбором	
кольору!

Більше	 8500	 кольорів,	 рецептури	 по	 колірним	
картам	RAL,	RAL	DESIGN,	NCS,	AFNOR	та	ін.

емалі	 (алкідні,	 вініл-акрилові,	 поліуретанові	 та	
епоксидні)	та	грунти	різних	сфер	застосування:

-	комерційний	транспорт
-	Будівельна	техніка
-	сільгосптехніка
-	Промислове	обладнання
-	металоконструкції
-	Побутова	техніка	і	прилади
-	По	бетону
-	По	дереву
-	По	металу,	алюмінію,	оцинкованій	поверхні
-	По	пластику
-	Флуоресцентні	фарби
ступінь	глянцю:
-	Високоглянцева
-	напівглянцева
-	напівматова
-	Глибокоматова
2.	 SMIRDEX	 –	 абразиви	 широкого	 спектру	

застосування
3.	інструмент	та	супутню	продукцію	(фарбопульти,	

пневмоінструмент,	 засоби	 захисту	органів	дихання	
тощо.)

Company progreSS
ЧіПко	а.	П.

Представництво  Company Progress у 
західному р-ні: 
вул. Гайова, 50, м. Тернопіль,  

Офіційний представник у Львівській обл.:
м. Львів, вул. Варшавська, 11. 
Тел.: +38 035 2525243,  
 +38 095 2394065, 
 +38 032 2316979,  
 +38 067 3520182
e-mail: ternopol@progress.zp.ua,  
            mobihel.lvov@gmail.com
https://cpro.com.ua/
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hENSFORT	 jest	 jednym	 z	 wiodąych	 polskich	
producentó	okien	PVC	i	okien	aluminiowych.	Produkty	
firmy	 wyrżiająe	 sięwysokąizolacyjnośiącieplnącen
ione	 sąnie	 tylko	 w	 Polsce,	 ale	 takż	 w	Niemczech,	
Francji,	Włszech,	Wlk.	 Brytanii,	 Belgii,	 Czechach,	
Słwacji,	 holandii,	 Ukrainie,	 Estonii,	 a	 nawet	 w	
Stanach	 Zjednoczonych.	Aktywnoćmarki	 na	 arenie	
mięzynarodowej	istotnie	przyczynia	siędo	wzmacniania	
pozycji	polskiej	branż	stolarki	okienno-drzwiowej,	któa	
dzisiaj	 jest	 niekwestionowanym	 liderem	 eksportu	w	
Europie.

Dwudziestoletnie	 dośiadczenie	 i	 jakoćproduktó	
oferowanych	przez	firmęzostał	wielokrotnie	zweryfikowana	
przez	 uznanych	 deweloperó	 w	 trakcie	 realizacji	
wymagająych	 inwestycji.	 hENSFORT	 wyposażłw	
stolarkęokienno-drzwiowąm.in.	 osiedle	Young	City	w	
Warszawie,	 nagrodzone	Perąkrakowa	 2018	 osiedle	
Piasta	Park,	a	takż	Compass	Apartments	w	Londynie.	W	
segmencie	inwestycyjnym	producent	energooszczęnych	
okien	wspłracuje	m.in.	z	takimi	firmami	jak	SkANSkA,	
ROBYG,	Wawel	Service,	Northouse,	Apklan,	Wikana	i	
ERBUD.

Firma	 specjalizuje	 sięponadto	w	 tworzeniu	 fasad	
aluminiowych,	 tworzą	 elewacje	 bankó,	 firm,	 galerii	
handlowych,	hal	sportowych	i	innych	obiektó	użtecznośi	
publicznej.

hEnsFORt

Nestora 1,  
Przemysl, woj.Podkarpackie,  
37-700, Polska
Тел.:  +48 667 904756
e-mail: p.rzasa@hensfort.pl,  
           ukrainne@hensfort.com
www.hensfort.pl

hENSFORT	 –	 один	 з	 провідних	 польських	
виробників	 ПВХ	 та	 алюмінієвих	 вікон.	 Продукція	
компанії	 відрізняється	 високою	 теплоізоляцією,	
цінується	 не	 лише	 у	 Польщі,	 але	 й	 у	 німеччині,	
Франції,	 італії	 та	 Великобританії,	 Бельгії,	 Чехії,	
словаччині,	нідерландах,	 Україні,	 естонії	 і	 навіть	
сШа.	міжнародна	діяльність	бренду	суттєво	сприяє	
зміцненню	 позицій	 польської	 віконної	 та	 дверної	
столярної	галузі,	яка	сьогодні	є	безперечним	лідером	
експорту	в	Європі.

Двадцятирічний	 досвід	 та	 якість	 продукції,	
пропонованої	компанією,	неодноразово	перевіряли	
визнані	 розробники	 під	 час	 реалізації	 вимогливих	
потреб.	 hENSFORT,	 серед	 іншого,	 забезпечив	
віконною	та	дверною	столяркою	Житловий	комплекс	
«молоде	місто»	у	Варшаві,	житловий	масив	«Піаста	
Парк»	нагороджений	«Перлиною	кракова»	2018	року,	
а	 також	 квартири	Compass	Apartments	 в	Лондоні.	
В	 інвестиційному	сегменті,	 серед	 іншого,	виробник	
енергозберігаючих	 вікон	 співпрацює	 з	 такими	
компаніями,	 як	SkANSkA,	ROBYG,	Wawel	Service,	
Northouse,	Apklan,	Wikana	та	ERBUD.

компанія	 також	 спеціалізується	 на	 створенні	
алюмінієвих	фасадів,	 створенні	фасадів	 банків,	
компаній,	торгових	центрів,	спортивних	залів	та	інших	
громадських	приміщень.

Nestora 1,  
Przemysl, woj.Podkarpackie,  
37-700, Polska
Тел.:  +48 667 904756
e-mail: p.rzasa@hensfort.pl,  
           ukrainne@hensfort.com
www.hensfort.pl

hEnsFORt
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BkU	company	is	engaged	in	selling	adhesives	(EVA,	
PVA,	PUR,	APAO,	PUR	dispersions,	 glue	 thread)	 for	
furniture	production	and	 selling	of	PVC	 foils	 for	MDF	
facades,	doors,	wall	panels,	window	profiles	and	window	
sills.	BkU	company	 is	 the	only	 official	 representative	
of	 the	 following	 Italian	producers:	«Durante	&	Vivan»	
(adhesives	producer)	 	 and	«Alfatherm	S.p.a.»	 	 (PVC	
foils	producer).	We	offer	our	customers	high	European	
quality	and	modern	Italian	design.

LUXPEEL

вул. Мазепи, 4/29,  
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: +38 067 4000318
e-mail: Luxpeel@gmail.com
www.luxpeel.com.ua

компанія	 Luxpeel	 виробляє	 інноваційні	 захисні	
покриття,	 легкі	 у	 використанні,	 які	 економлять	 час	
та	бюджет.	Рідка	плівка	зараз	широко	застосовуєтьс	
в	 усіх	 виробничих	 галузях,	 будівництві	 та	 ремонті,	
у	 побуті,	 для	 потреб	 великого	 та	малого	 бізнесу.	
наші	 продукти	 забезпечують	надійний	 тимчасовий	
захист	 і	 значно	 дешевші	 за	 закордонні	 аналоги.	
захисна	плівка	–	вигідне	рішення	прктично	у	будь-
якій	ситуації.

Luxpeel	Protection	це:
-	надійний	захист	поверхні
-	екологічно	чистий	матеріал,	не	токсичний,			без	

запаху
-	Чиста	поверхня	після	видалення
-	Легко	наносится	пензлем	або	валиком
-	не	потребує	постійного	підклеювання,	не	липне,	

не	зкотується
-	може	залишатися	на	поверхні	довгий	час
-	може	бути	будь-якого	кольору	на	вибір,	у	т.ч.	і	

прозорого
-	Швидко	сохне,	не	великі	витрати
-	Після	зняття	плівки	поверхню	не	потрібно	мити

LUXPEEL

4/29, Mazepy Str.,
82400, Stryi, Ukraine
Phone: +38 067 4000318
e-mail: Luxpeel@gmail.com
www.luxpeel.com.ua
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Alex	CO	 is	 the	 official	 dealer	 of	 IVECO	 cars	 in	
Western	Ukraine.

Alex	CO	has	been	working	in	the	automotive	market	
since	1999.

We	provide	professional	services	 for	 the	sale	and	
maintenance	of	 IVECO	cars.	All	 cars	 in	Alex	CO	are	
certified	and	comply	with	the	European	standard.	Our	
authorized	service	provides	warranty	and	post-warranty	
service	of	equipment.	Therefore,	each	of	the	specialists	
is	a	certified	master	of	his	craft.	We	order	and	directly	
supply	 original	 IVECO	 spare	 parts	 directly	 from	 the	
manufacturer.

аЛ�К� �О
ДиЛеРський	ценТР	VW

вул. Городоцька, 306, 
м. Львів, 79039, Україна
Тел./Факс: +38 032 2323535
e-mail: sales@ivecolviv.com
www.alexco.iveco.ua

компанія	алекс	со	-	офіційний	дилер	автомобілів	
IVECO		у	західній	Україні.

алекс	сO	 працює	 на	 автомобільному	 ринку	 з	
1999	року.

надаємо	 професійні	 послуги	 продажу	 та	
обслуговування	автомобілів	 IVECO.	Всі	 автомобілі	
в	 алекс	 со	 -	 сертифіковані	 та	 відповідають	
європейському	 зразку.	наш	авторизований	 сервіс	
здійснює	гарантійне	та	післягарантійне	обслуговування	
техніки.	Відтак	 кожен	 з	фахівців	 є	 сертифікованим	
майстром	своєї	справи.	здійснюємо	замовлення	та	
пряме	 постачання	 оригінальних	 запчастин	 IVECO	
безпосередньо	від	заводу	виробника.

ALEX CO
LIMITED	LIABILITY	COMPANY

Phone/Fax: +380 32 2323535
e-mail: sales@ivecolviv.com
www.alexco.iveco.ua
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аЛПін-захіД
ТзоВ

вул. Лукіяновича, 11,
м. Львів, 79013, Україна,
Тел: +38 032 2444431,
 +38 067 9802231
e-mail: alpinss.info@gmail.com, 
           alpin.zahid@gmail.com
www.alpinss.com

компанія-виробник	 	 «алпін-захід»	 	 є	 одним	 з	
вітчизняних		лідерів	у	сфері	виробництва	та	встановлення	
очисних	 споруд	 	 тм	 	 «AlpineSS».	 Багато	 років	 наше	
підприємство	 займається	 створенням	 ЯкісноГо,	
сеРТиФікоВаноГо	 обладнання	 для	 очищення	
забруднених	побутових	стоків	еко-біологічним	методом.	
очисні	 споруди	 проектуються	 і	 виготовляються	
кваліфікованими	працівниками,	згідно	новітніх	технологій,	
із	використанням	якісних	матеріалів	вищого	ґатунку.	це	
дозволяє	 гарантувати	 довготривалу	 та	 бездоганну	
службу	нашого	устаткування.

сьогодні	 очисні	 установки	 компанії	 «алпін-захід»		
справно	функціонують	на	сотнях	побутових	і	промислових	
об’єктах.	 системи	 проектуються	 індивідуально	 для	
кожного	об’єкта,	відповідно	до	показників	забрудненості	
стічних	 вод.	 Такий	 підхід	 до	 розробки	 технологій	
очищення	стічних	вод	та	підбору	очисного	устаткування	
дозволяє	 нам	 досягати	 оптимальних	 результатів	 за	
співвідношенням	ціна-ефективність-довговічність.

Принципи	роботи	очисної	споруди	біологічної	дії	тм	
«AlpineSS»:

Робота	 очисних	 споруд	 базується	 по	 принципі	
функціонування	міських	очисних	споруд	провідних	країн	
світу	 (процес	 аерації	 стисненим	 повітрям).	 аерація-
це	 процес,	 який	 пітримує	життєдіяльність	біологічних	
організмів,	що	проводять	біологічну	деструкцію,	тобто	
«з’їдають»	та	переокислюють	мертву	органіку,	внаслідок	
чого	 на	 виході	 з	 очисної	 споруди	отримуємо	 технічну	
воду	 (95-98%	очистки),	 а	 органіка	 перетворюється	на	
активний	мул,	 який	 також	 приймає	 активну	 участь	 у	
процесі	очистки.

Утилізація	очищених	стоків:
Технічну	 воду	 очисних	 споруд	 тм	 «AlpineSS»	

дозволяється	 скидати	 у	 відкриті	 водойми,	 поверхню	
грунту,	 канави	 та	 дренажні	 системи.	Високий	 ступінь	
очистки	дає	можливість	її	вторинного	використання	на	
різні	 побутові	 та	 господарські	 потреби	 (полив	 газонів,	
миття	тротуарів,	машин	та	ін.,	або	повертати	на	зливні	
бачки).

збереження	довкілля-відповідальність	кожного!
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The	 company	Art-Rinva	 is	 engaged	 in	 production	
and	 installation	 roofs,	 ventilated	 facades	and	parapet	
finishes	by	the	method	of	fixing.	It	produces	a	a	modern,	
metal	drainage	system	and	also	jalousie	constructions:	
ventkanaly,	 komeni,	 facade	 and	 technical	 holes.	
The	 company	 sales	 aluminum	 and	 polymer	 sheets	
with	 coated	 steel	 produced	by	 the	 leading	European	
manufacturers.

ARt-рин�а
ФоП	ДУТко	Р	і.	

вул. Залізнична, 20,
м. Львів, Україна
Тел.: +38 068 4292751, 
 +38 068 2304249
e-mail: artrunva@ukr.net

Фірма	Art-Ринва,	 займається	 виробництвом	
та	 монтажем:	 дахів,	 вентильованих	фасадів,	 та	
парапетних	 закінчень	 методом	 фельцування.	
Виготовляє	 сучасну,	металеву	 водостічну	 систему,	
а	також	жалюзійні	конструкції:	вентканали,	комени,	
фасадні	 та	 технічні	 отвори.	 займається	 продажем	
листової	 бляхи	 з	 алюмінію	 та	 сталі	 з	 полімерним	
покриттям,	провідних	європейських	виробників.

ARt-RUnVA

20, Zaliznychna Str.,
79016, Lviv, Ukraine
Phone: +38 068 2304249,
 +38 068 4292751
e-mail: artrunva@ukr.net
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PJSC	«Betonmash»	 is	 a	 leading	manufacturer	 of	
concrete	mixing	and	 concrete	 transport	 equipment	 in	
Ukraine	and	Eastern	European	countries	for	80	years,	
as	well	as	spare	parts	for	machines		of	metallurgical	and	
mining	complexes.

We	produce:
-	concrete	mixing	plants;
-	concrete	mixers;
-	warehouses	of	cement	with	units	of	unloading	and	

pumping	of	cement;
-	plants	for	the	production	of	dry	building	mixtures;
-	spare	parts	for	the	machines	of	the	metallurgical	

complex;
-	spare	parts	for	crushing	and	grinding	and	mechanical	

equipment	for	metallurgical	plants;
-	spare	parts	for	coke	ovens.

Б�тОнМаШ
ПаТ

вул.Солоділова, 1, 
м.Слов’янськ, 84105,  
Донецька область, Україна
Тел.: +38 306 26635575
 +38 305 04708433 
факс: +38 306 26238371
e-mail: market@betonmash.com
www.betonmash.com

машинобудівний	 завод	 ПраТ	 «Бетонмаш»	 є	
провідним	 виробником	 бетонозмішувального	 і	
бетонотранспортного	 обладнання	 в	 Україні	 та	 в	
країнах	східної	Європи.	завод	виготовляє	різні	типи	
бетонозмішувальних	 установок	 продуктивністю	від	
25	до	 300	м³год;	 бетонозмішувачі	 як	 примусового,	
планетарного,	 так	 і	 гравітаційного	 перемішування,	
двовальні	 змішувачі,	 установки	 змішування	 грунту,	
установки	для	виробництва	сухих	розчинних	сумішей,	
склади	 цементу,	 установки	 для	 вивантаження	
цементу	 із	 вагонів-хоперів,	 мусоро-сортувальне	
та	 інше	 обладнання.	 	 Поряд	 з	 виробництвом	
бетонозмішувального	обладнання	ПраТ	«Бетонмаш»	
виготовляє	 устаткування	 і 	 запасні	 частини	
для	 металургійного	 і	 гірничо-збагачувального	
комплексу.

bEtOnmAsh
PRIVATE	JOINT-STOCk	COMPANY

1, Solodilova Str.,  
84105, Sloviansk,  
Donetska oblast, Ukraine
Phone: +38 306 26635575
 +38 305 04708433 
Fax: +38 306 26238371
e-mail: market@betonmash.com
www.betonmash.com
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«асоціація	 будівельників	 «Будіндустрія»	 веде	
активну	системну	роботу	в	наступних	напрямках:

-	 Розвиток	 та	 розширення	 горизонтальних	
зв’язків	 з	 громадськими	 організаціями	 та	 бізнес	
структурами

-	 Робота	 з	 Територіальними	 громадами	 та	
осББ.

-	Пропаганда	боротьби	з	корупційними	схемами
-	Участь	в	конференціях,	семінарах	та	виступах
-	залучення	незалежних	експертів
-	 сприяння	 у	 створені	 умов	 для	 залучення	

інвестицій
-	Розвиток	 сучасної	 теоретичной	 та	 практичної	

бази	будівельної	галузі

БУДінДУ�трі�
асоціаціЯ	БУДіВеЛьникіВ

вул. Володимира Великого, 16,  офіс 511, 
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: +38 096 4498893
e-mail: voronrost@ukr.net
www.budindustria.lviv.ua
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LLC	 «Budservice	 Ivano-Franikvsk»	 –	 factory	 of	
roofing	materials.	The	company’s	range	includes	metal	
tiles,	corrugated	board,	metal	fence,	blockhouse,	roofing	
components,	plastic	and	metal	gutters.

БУД��р�і�  
і�анО-ФранКі��ЬК
ТоВ

вул. І.Макуха 41 «а»  
м. Івано-Франківськ, 

Привокзальна, 5 
м. Новояворівськ

Тел.: +38 067 7725350
e-mail:office@budservis.in
https://budservis.ua/

ТоВ	 «Будсервіс	 івано-Франіквськ»	 –	 завод	
покрівельних	 	 матеріалів.	 В	 асортименті	 компанії	
металочерепиця,	профнастил,	металевий	штахетник,	
блокхаус,	 комплектуючі	 до	 покрівлі,	 пластикові	 та	
металеві,	водостоки.

bUDsERViCE  
iVAnO – FRAnikVsk
LLC

Phone: +38 067 7725350
e-mail: office@budservis.in
https://budservis.ua/



�0 ��Львів•Галицькі Експозиції®•2021 Lvіv•Galician Exposition®•2021

УЧа�ниКи ФОрУМУ УЧа�ниКи ФОрУМУ

� ��

наша	 компанія	 спеціалізується	 на	монтажних	
роботах	 зовнішніх	 водопроводів	 та	 каналізаційних	
мереж.	ми	якісно	та	ефективно	виконуємо	роботи	з	
монтажу	водомірів,	а	також		мереж	(вода,	каналізація,	
опалення,	вентиляція)	в	середині	будівель.		

ВБк	БУД	 інТеРнеШнЛ	 є	 офіційним	 дилером	
німецького	 заводу	EWE	armaturen,	 який	 являться	
багаторічним	 виробником	 високоякісної	 арматури	
для	води,	газу	та	стічних	вод.

�БК БУД інт�рн�ШнЛ
ТоВ

вул. Навроцького, 10, кімната 403,  
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: +38 096 8251626
e-mail: Holovniov.v@gmail.com
www.ewe-armaturen.de

Виробництво	гіпсових	сумішей.

гіП�ФаБріК грУП
ТоВ

вул. Осередок, 14
с. Хотимир, Тлумацький р-н,  
Івано-Франківська обл., Україна
Тел.: +38 068 0543000
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-	 комплексний	 ремонт	 квартир	 і	 будинків	
перевіреними	майстрами	з	надійними	матеріалами;

-	 Підхід	 до	 ремонтних	 робіт	 комплексний:	
починаючи	з	оцінки	стану	квартири	або	будинку	після	
будівництва;

-	При	необхідності,	здійснюємо	перепланування	
приміщень	згідно	державних	будівельних	норм;

-	заливка	цементно-піщаної	стяжки	механізованим	
способом,	також	і	вручну;

-	Досвід	роботи	як	з	класичними	технологіями,	так	
і	сучасними	матеріалами;

-	 Виконання	штукатурних	 робіт	 як	 класичним	
цементно-вапняним	 розчином,	 так	 і	 сучасними	
гіпсовими	штукатурками;

-	Влаштування	тепло-,	звуко-	і	гідроізоляції	підлоги	
сучасними	матеріалами.

ДОБриЙ ҐазДа
сТУДіЯ	РемонТУ

вул. Личаківська, 147а,  
м. Львів, 79014, Україна
Тел.: +38 067 3719190
e-mail: rsbudova@gmail.com
https://dobryigazda.com

Виробництво	керамічних	димохідних	систем.
наша	 продукція	 з	 Української	 сировини	 і	

виготовляється	в	Україні!
сучасн і 	 сис теми 	 к ерам і чних 	 димар і в	

-	 це	 комплексне	 технічне	 рішення	 в	 якому	 всі	
елементи	 ретельно	 підібрані	 один	 до	 одного	 з	
урахуванням	європейських	норм	по	димовідведенню	
та	 багаторічного	 досвіду	 експлуатації	 в	 різних	
кліматичних	 зонах,	що	 сприяє	 найвищому	 рівню	
безпеки,	надійності	та	довговічності.

Термін	служби	керамічного	димаря	IkA	понад	50	
років	та	не	потребує	заміни	протягом	усього	терміну	
експлуатації	будівлі.

іКа
наУкоВо-ВиРоБниЧа	комПаніЯ

Тел.: +38 096 2752533
www.profibud.lviv.ua
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Ukrainian	manufacturer	and	exporter	of	GFRP	(glass	
fiber	reinforced	polymer)	rebar	and	mesh.	The	products	
are	used	and	applied	in	foundations,	road	construction,	
building	surrounding	grounds.	Our	GFRP	products	have	
strength	value,	which	is	higher	than	steel	bar.	GFRP	rebar	
and	mesh	are	corrosion	resistant	and	lightweight.	Our	
GFRP	product	pricing	policy	is	a	cost-efficient	alternative	
to	steel	bars.	Our	company	has	already	 launched	the	
production	of	plant	supports,	which	are	used	to	support	
flowers,	trees,	and	other	plants.

УЧа�ниКи ФОрУМУ EXhibitORs
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іМП�рати�
ГРУПа	комПаній

в’їзд Вологодський 2-й, будинок 6, оф.407,
м. Харків, 61033, Україна
Тел.: +38 097 0213213
 +38 050 0213213
 +38 073 0213213
e-mail: sales@stekloarmatura.com.ua
www.stekloarmatura.com.ua

Український	 виробник-експортер	 композитної	
(склопластикової)	 арматури	 та	 сітки.	 Продукція	
використовується	 у	 фундаментах,	 дорожньому	
будівництві,	прибудинковій	території.	має	показники	
міцності	вищі	за	металеву	арматуру,	не	піддається	
корозії,	 легка.	 за	ціною	є	 вигідною	альтернативою	
металевої	арматури.	наразі	підприємство	налагодило	
випуск	опор	для	рослин,	які	використовуються	для	
підпорки	квітів,	дерев,	вцілому	рослин.

imPERAtyV
COMPANY	GROUP

v`yizd Vologodsky 2, b.6, of.407,
61033, Kharkiv, Ukraine,
Phone: +38 097 0213213
 +38 050 0213213
 +38 073 0213213
e-mail: sales@stekloarmatura.com.ua
www.stekloarmatura.com.ua
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kastar	Ceramic	Tile	Sealant	–	це	двокомпонентна	
затирка	для	плитки,	 яка	 виготовлена	 з	 епоксидної	
смоли,	 затверджувача	 та	 високоякісного	 пігменту.	
застосована	найсучасніша	 технологія,	має	 хороші	
показники	ущільнення	та	заповнення	зазорів	плитки.	
спеціальна	насадка	забезпечує	повне	 і	рівномірне	
змішування	епоксидної	смоли	і	затверджувача	перед	
нанесенням.	епоксидна	затирка	вигідно	відрізняється	
30-річною	гарантією	на	появу	плісняви	і	стійкістю	до	
побутової	хімії,	що	дозволяє	їй	зберігати	привабливий	
вигляд	довгі	роки.

Технічні	характеристики	(250с/100г):
Час	затвердіння:	поверхня	–	2	год.	повністю	–	12	

год.
Температура	експлуатації:	 від	 -600с	до	1000с.	

Термін	придатності:	24	місяці.

Ка�тар УКраЇна
ПП

вул. Вербицького, 16, 
м. Тернопіль, 46020, Україна
Тел.: +38 068 2128252
e-mail: info@kastar.pro
www. kastar.pro



�� ��Львів•Галицькі Експозиції®•2021 Lvіv•Galician Exposition®•2021

kOMPANIYA	ENERGOSYSTEMS	 LTD	 for	more	
than	10	years	has	been	promoting	the	latest	technical	
solutions	 in	 the	 field	 of	 energy	 saving,	 automated	
systems	for	accounting	energy	resources,	dispatching	
systems	for	power	supply	management,	heat	and	power	
engineering.	One	of	the	main	fields	of	the	activity	of	our	
enterprise	is	the	working	with	Association	of	co-owners	of	
an	apartment	building	on	the	efficient	operation	of	heating	
systems.	The	newest	development	 in	 this	direction	 is	
the	Automated	system	of	balancing	of	internal	heating	
networks	with	the	weather	correction	SMART	balance.	It	
allows		significantly	to	reduce	payments	for	heat	energy	
and	at	 the	same	time	to	optimize	 the	existing	 internal	
heating	system	with	minimal	capital	investment.	We	give	
a	«second	life»	to	single-pipe	heating	systems	without	
costly	reconstruction.

Our	specialists	can	do	a	comprehensive	survey	of	
your	 enterprise	and	execute	practical	 energy-efficient	
measures	that	will	lead	to	the	real	economy.

УЧа�ниКи ФОрУМУ EXhibitORs

�� ��

КОМПані� 
«�н�ргО�и�т�Ми»
ТоВ

kOmPAniyA 
«EnERGOsystEmy»
TOV

10 Zoya Kosmodemyanska Str., 
Zaporiszhya, Ukraine, 69035
Phone/fax: +38 061 2282280
e-mail: info@askue.net 
http://energosys.com.ua

вул. Зої Космодем”янской 10
м.Запоріжжя, 69035, Україна
Тел./факс: +38 061 2282280
e-mail: info@askue.net 
http://energosys.com.ua

ТоВ	«компанія	«енергосистеми»	понад	10	років	
займається	впровадженням	новітніх	технічних	рішень	
в	 області	 енергозбереження,	 автоматизованих	
систем	обліку	енергоресурсів,	диспетчерських	систем	
управління	 енергопостачанням,	 теплоенергетики.	
одним	 з	 основних	 напрямків	 діяльності	 нашого	
підприємства	 є	 робота	 з	осББ	щодо	 ефективної	
експлуатації	 систем	 опалення.	 новітня	 розробка	
в	 цьому	 напрямку	 –	 автоматизована	 система	
балансування	внутрішніх	мереж	опалення	з	погодною	
корекцією	SMART	баланс.	 Вона	 дозволяє	 істотно	
зменшити	платежі	 за	 теплову	енергію	 і	 при	цьому	
оптимізувати	існуючу	внутрішню	систему	опалення	з	
мінімальними	капіталовкладеннями.	ми	даємо	«друге	
життя»однотрубним	системам	опалення	без	дорогої	
реконструкції.

наші	 фахівці	 можуть	 зробити	 комплексне	
обстеження	 вашого	 підприємства	 і	 виконати	 «під	
ключ»	 ПРакТиЧні	 енергоефективні	 заходи,	 які	
призведуть	до	РеаЛьноЇ	економії.
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Manufacturing	 of	 certificated	 overalls,	means	 of	
individual	protection,	trade	marks,	flags,	signs	of	work	
safety,	building	tools,	case	furniture	on	individual	order.

МаріО
ТзоВ

вул. Городоцька, 172, 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: +38 032 2400350, 2624224,  
      2626475, 2400360
e-mail: mariolviv@gmail.com

ТзоВ	 «маріо»	 –	 підприємство	 із	 24-річним	
досвідом.	

один	із	основних	видів	діяльності	–	виробництво	
та	продаж	спецодягу.	Продукція,	яка	виготовлена	на	
підприємстві,	є	сертифікована.

У	ТзоВ	«маріо»	–	товари	належної	якості,	низькі	
ціни	та	спеціальні	знижки	для	постійних	клієнтів.	

а	 найголовніше:	 активні	 продажі	 та	 доставка	
безпосередньо	 клієнту	 роблять	 нашу	 компанію	
лідером	на	українському	ринку.

Пропонуємо:
-	сертифікований	 спецодяг	 за	 індивідуальним	

замовленням
-	Робоче	взуття
-	засоби	індивідуального	захисту
-	 Виготовлення	 логотипів,	 прапорів,	 знаків	 по	

охороні	праці.

mARiO LtD

172,  Gorodotska St.,  
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2400350, 2624224,  
              2626475, 2400360
e-mail: mariolviv@gmail.com
The overalls manufacturer.
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Ukrainian	brand	Metiz	Group	specializes	in	tools	that	
facilitate	work	and	increase	productivity.	The	main	goal	
is	to	help	construction	professionals	earn	more	money	
per	unit	time.	This	store	presents	gas	mounting	guns	for	
facade	and	finishing	works,	as	well	as	for	plumbing	and	
electrical	work.	We	also	offer	a	full	range	of	consumables	
and	provide	tool	maintenance.

М�тиз грУП
ТоВ

пр-т. Любомира Гузара, 42, 
м. Київ, 03065, Україна
Тел.: +38 067 4392020
Тел./Факс: +38 044 4516366
e-mail: mt-gr@ukr.net
www.metiz-group.ua, 
www.metiz-group.prom.ua

Українська	 торгова	 марка	 Met iz 	 Group	
спеціалізується	на	 інструменти	полегшують	працю	
і	 підвищують	 продуктивність	 праці.	 Головна	мета	
–	 допомогти	 професіоналам	 будівельної	 сфери	
заробляти	більше	грошей	в	одиницю	часу.	В	даному	
магазині	представлені	газові	монтажні	пістолети	для	
фасадних	і	обробних	робіт,	а	також	для	робіт	з	сантех	
–	 і	 електромонтажу.	ми	 також	пропонуємо	повний	
спектр	витратних	матеріалів	і	забезпечуємо	технічне	
обслуговування	інструментів.

metiz group
LLC

42, Lubomir Husar Ave., 
03065, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 06 74392020
Phone/Fax: +38 044 4516366
e-mail: mt-gr@ukr.net
www.metiz-group.ua, 
www.metiz-group.prom.ua
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MEhBUD	plant	is	the	leader	among	the	manufacturers	
of	metal	constructions	in	Ukraine.		We	specialize	on	the	
production	of	modern	metal	fences,	suspended	ceilings	
and	stylish	facade	solutions.

We	produce	modern	products	from	quality	materials	
in	our	own	plant,	which	has	been	working	for	more	than	
40	years!

MEhBUD	 plant	 was	 the	 first	 who,	manufacturer	
metal	fences	in	Ukraine,	such	as	Jalousie,	Rancho	and	
Brus.	Today	we	produce	more	than	12	different	models	
of	fences.	All	fences	can	be	made	in	any	color	and	with	
Printech	coating.

Metal	 fences	 are	made	of	 high-quality	metal	with	
high	precision	equipment.	Design	solutions	are	made	
by	high	experienced	masters.	That’s	why	the	plant	has	
all	opportunity	to	produce	fences	with	perfect	aesthetic	
and	consumer	properties.

All	fences	made	at	MEhBUD	plant	are	unique	and	
worthy	framing	for	any	architectural	solution.

MEhBUD	plant	 has	 official	 representatives	 in	 all	
regions	of	the	country,	and	even	abroad.	We	are	always	
glad	to	meet	new	partners	and	open	to	cooperation.

Let’s	create	a	beautiful	country	together!

М�хБУД
заВоД

вул. Академіка Кримського, 4а
Україна, м. Київ, 
Тел.: +38 050 3046726 
 +38 044 4557833
e-mail: sales@mehbud.com.ua
www.mehbud.com.ua

завод	«мехбуд»	лідер	серед	виробників	металевих	
конструкцій	в	Україні.	Підприємство	спеціалізується	
на	виготовленні	сучасних	металевих	огорож,	підвісних	
стель	та	стильних	фасадних	рішень.	

ми	 виробляємо	 сучасну	 продукцію	 з	 якісних	
матеріалів	на	власному	виробництві,	яке	вже	працює	
більше	40	років!

завод	 «мехбуд»	 першим	 в	 України	 запустив	
виготовлення	металевих	огорож,	 таких	 як	Жалюзі,	
Ранчо	та	Брус.		на	сьогодні	ми	виробляємо	більше	
12	різних	моделей	парканів.	Усі	огорожі	можуть	бути	
виготовлені	 у	 будь	 якому	 кольорі	 та	 з	 покриттям	
Printech.

металеві	 паркани	 виготовляються	 з	 якісного	
металу	на	високоточному	обладнанні.	конструкторські	
рішення	 втілюються	 досвідченими	 майстрами	
підприємства.	 Тому	 на	 заводі	 є	 всі	 можливості	
виробляти	 огорожі	 з	 ідеальними	 естетичними	 та	
споживчими	властивостями.	

Усі	 огорожі	 вироблені	 на	 заводі	 «мехбуд»	 є	
гідним	обрамленням	для	будь-якого	архітектурного	
рішення.

завод	«мехбуд»	має	офіційних	представників	у	
всіх	регіонах	країни,	та	навіть	за	кордоном.	ми	завжди	
раді	новим	зустрічам	та	відкриті	до	співпраці.

створюємо	красиву	країну	разом!

mEhbUD
PLANT

4a, Akademika Krymskoho Str.,  
Kyiv, Ukraine,
Phone: +38 050 3046726
 +38 044 4557833
e-mail: sales@mehbud.com.ua
www.mehbud.com.ua
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NIkO-Zakhid	 is	 the	 official	 dealer	 of	 Fiat	 and	
Mitsubishi	cars	in	Lviv	and	Lviv	regions.

NIkO-Zakhid	has	been	operating	in	the	Lviv	region	
market	since	May	2003.	The	main	activity	of	the	company	
is	the	sale	of	new	cars,	their	warranty	and	post-warranty	
maintenance,	sale	of	original	spare	parts,	accessories	
and	car	cosmetics.

Our	dealer	center	offers	a	variety	of	car	purchase	
systems:	direct	purchase,	credit	and	 leasing	products	
according	to	customer	needs,	corporate	sales	system.	
Also,	 there	 is	 a	 trade-in	 system	 (exchange	of	 an	 old	
car	for	a	new	one	with	a	surcharge).	All	the	necessary	
documents	 for	 the	 purchase	 of	 a	 car	 and	 insurance	
customers	can	draw	up	directly	in	the	salon.

The	service	station	of	the	company	“NIkO-Zakhid	“	
is	equipped	with	the	latest	equipment	that	allows	you	to	
provide	services	of	any	complexity	for	car	repair.

ніКО-захіД
ТоВ

вул. Липинського, 50-Б 
м. Львів,79019, Україна  
Тел: +38 032 2918084, 
 +38 032 2918082
e-mail: secretary@lv.niko.ua

компанія	 «ніко-захід»	 –	 офіційний	 дилер	
автомобілів	Fiat	та	Mitsubishi	у	Львові	та	Львівській	
області.

компанія	«ніко-захід»	працює	на	ринку	Львівщини	
з	 травня	 2003	 року.	 основним	 видом	 діяльності	
компанії	є	продаж	нових	автомобілів,	 їх	 гарантійне	
та	післягарантійне	технічне	обслуговування,	продаж	
оригінальних	 запасних	 частин,	 аксесуарів	 та	
автокосметики.		

Дилерський	центр	пропонує	різноманітні	системи	
придбання	автомобіля:	оформлення	прямої	покупки,	
кредитні	та	лізингові	продукти	згідно	потреб	клієнта,	
систему	корпоративного	продажу.	Також,	діє	система	
Trade-in	 (обмін	 старого	 автомобіля	 на	 новий	 з	
доплатою).	Усі	необхідні	документи	для	придбання	
автомобіля	та	страхування	клієнти	можуть	оформити	
безпосередньо	у	салоні.

станція	 технічного	 обслуговування	 компанії	
«ніко-захід»	оснащена	найновішим	обладнанням,	
що	дозволяє	надавати	послуги	будь-якої	складності	
з	ремонту	автомобілів.

nikO-ZAkhiD

Phone: +38 032 2918084, 
 +38 032 2918082
e-mail: secretary@lv.niko.ua
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-	Прозорі	(акрилові)	чарункові	та	хвилясті	плити;
-	Хвилястий	метало	профіль;
-	Дахові	водостічні	системи;
-	Фіброцементні	плити;
-	Будівництво	житлових	будинків;
-	Будівництво	промислових	споруд;
-	Реставрація	об’єктів	культурної	спадщини.

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

нО�О�аД ігОр
ФоП

45407, а/с № 57,  
м. Нововолинськ Волинська обл.,
Тел./факс: +38 067 03322483
 +38 097 9246906
e-mail: novaarkada@i.ua
http://ecotechbud.com.ua/

ТоВ	«осП	корпорація	ВаТРа»	–	світлотехнічне	
виробниче 	 п ідприємство , 	 що	 займається	
проектуванням,	 конструюванням	 та	 виготовленням	
освітлювальних	 приладів.	 Виробничі	 потужності	
нашого	підприємства	виготовляють	енергоекономну	
світлотехнічну	продукцію	призначену	для:	зовнішнього	
освітлення	 –	 вуличні	 і 	 паркові	 світильники;	
освітлення	 пішоходних	 переходів;	 прожектори	
–	для	 відкритих	 просторів	 і	 архітектурних	об’єктів;	
офісного	та	адміністративного	освітлення;	освітлення	
промислових	 обєктів	 та	 споруд;	 вибухобезпечного	
освітлення	обєктів	газової	хімічної	нафтопереробної	
промисловості,	а	також	вугільних	шахт;	транспортного	
освітлення	–	освітлення	салонів	вагонів	поїздів,	метро,	
тролейбусів;	спеціального	освітлення	–	світлодіодні	
інформаційні	табло	та	інформаційні	світильники.	крім	
того	під	замовлення	виготовляються	світильники	VIP-
класу	з	кришталевими	елементами	та	позолоченою	
арматурою.

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

О�П КОрПОраці� �атра
ТоВ

вул. Микулинецька, 46
Тернопіль, 46005, Україна,
Тел.: +38 0352 470500
Факс: +38 0352 525449
e-mail: vatra@ukrpost.ua
www.vatra.ua
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Polisan	PE	is	one	of	the	leading	manufacturers	of	paint	

and	 varnish	materials	 on	 the	Ukrainian	market,	 whose	
team	has	proven	not	only	as	a	team	of	professionals,	able	
to	solve	complex	technological	tasks,	but	also	as	a	reliable	
business	partner.

We	 not	 only	make	 high-quality	 paint	 and	 varnish	
materials,	we	help	to	find	the	best	options	in	each	particular	
case.	It	 is	very	important	for	us	that	cooperation	with	our	
company	 comprehensively	 and	 fully	 satisfy	 any	 client.	
Technology	 and	 specialists,	 possessing	many	 years	 of	
experience	 in	 the	paint	 and	 varnish	 industry,	 are	 always	
ready	to	answer	the	questions	arising	from	our	customers	
and	provide	the	most	successful	choice	of	paint	and	varnish	
coating.

We	offer	a	wide	 range	of	 the	most	demanded	 in	 the	
market	of	alkyd	and	water-dispersion	products	under	 the	
brands	Maxima,	Farbex,	Delfi	and	DekART.

To	date,	our	products	are	interested	in	a	wide	variety	of	
buyers:	from	major	construction	companies	to	end	users.	
We	 strive	 to	 strengthen	 the	 positions	 of	 our	 trademarks	
in	 the	market	 of	 paint	 and	 varnish	products,	 offering	 the	
consumer	goods	that	will	fully	meet	his	purchasing	power	
and	guarantee	the	highest	level	of	quality.

The	 quality	management	 system	 introduced	 in	 the	
enterprise	 in	 accordance	with	 the	 standard	DSTU	 ISO	
9001:	2009	allows	to	stably	produce	high-quality	products,	
providing	control	at	all	stages	of	its	production.

The	 company	 has	 a	 well-established	 distribution	
network,	which	ensures	availability	of	assortment	of	products	
throughout	Ukraine,	as	well	 as	 in	Georgia	and	Moldova.	
We	are	not	going	to	stop	on	the	achieved	and	will	do	our	
best	to	ensure	the	presence	of	our	products	in	Ukraine	and	
international	markets,	maximally	expanding	and	developing	
the	scientific	and	production	potential.

The	secret	of	our	success	 lies	 in	 the	simple	rule	 that	
we	follow	throughout	the	time	of	work:	«Impeccable	quality	
guarantees	unconditional	success!»

ПП «ПОЛі�ан»
ТоВ

вул. Івана Піддубного, 25
м. Суми, 40000, Україна
Tел./факс: + 38 0542 650621
e-mail: kys@farbex.com.ua
www.farbex.ua

компанія	ТоВ	«ПП	«Полісан»	є	одним	з	провідних	
виробників	лакофарбових	матеріалів	 на	 українському	
ринку,	 колектив	 якого	 зарекомендував	 себе	не	 тільки	
як	команда	професіоналів,	здатна	вирішувати	складні	
технологічні	 завдання,	 а	 й	 як	 надійний	 діловий	
партнер.

ми	 не	 просто	 робимо	 високоякісні	 лакофарбові	
матеріали,	 ми	 допомагаємо	 знаходити	 оптимальні	
варіанти	в	кожному	конкретному	випадку.	Для	нас	дуже	
важливо,	щоб	співпраця	з	нашою	компанією	всебічно	і	
повністю	 задовольняло	будь-якого	 клієнта.	Технологи	
і	фахівці,	 володіючи	багаторічним	досвідом	роботи	 в	
лакофарбової	галузі,	завжди	готові	вичерпно	відповісти	
на	виникаючі	у	наших	замовників	питання	і	забезпечити	
найбільш	вдалий	вибір	лакофарбового	покриття.

ми	 пропонуємо	 широкий	 спектр	 найбільш	
затребуваної	 на	 ринку	 алкідної	 і	 водно-дисперсійної	
продукції	під	торговими	марками	«Maxima»,	«Farbex»,	
«Delfi»	і	«DekART».

на	сьогоднішній	день	в	нашій	продукції	зацікавлені	
найрізноманітніші	покупці:	від	найбільших	будівельних	
компаній	 до	 кінцевих	 споживачів.	 ми	 прагнемо	 до	
зміцнення	позицій	наших	торговельних	марок	на	ринку	
лакофарбової	 продукції,	 пропонуючи	 споживачеві	
товари,	які	будуть	повністю	відповідати	його	купівельної	
спроможності	і	гарантувати	найвищий	рівень	якості.

Впроваджена	на	підприємстві	 система	 управління	
якістю	відповідно	до	 стандарту	ДсТУ	 ISO	9001:	 2009	
дозволяє	 стабільно	 випускати	 якісну	 продукцію,	
забезпечуючи	контроль	на	всіх	етапах	її	виробництва.

Підприємство	 має	 добре	 налагоджену	 мережу	
дистрибуції,	 яка	 забезпечує	 наявність	 асортименту	
продукції	 по	 всій	 території	 України,	 а	 також	 в	 Грузії	 і	
молдові.	ми	не	збираємося	зупинятися	на	досягнутому	
і	 зробимо	все	можливе,	щоб	 забезпечити	присутність	
нашої	 продукції	 на	 Україні	 і	 міжнародних	 ринках,	
максимально	 розширюючи	 і	 розвиваючи	 науковий	 і	
виробничий	потенціал.

секрет	нашого	успіху	полягає	в	простому	правилі,	
якому	слідуємо	протягом	усього	часу	роботи:	«Бездоганна	
якість	гарантує	безумовний	успіх!»

POLisAn
Рс

25, Ivan Poddubny Str., 
Sumy, 40000, Ukraine 
Phone/fax: + 38 0542 650621
e-mail: kys@farbex.com.ua
www.farbex.ua
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Виробництво	 систем	вентиляції	 з	 рекуперацією	
тепла	 	 PRANA	 і	 теплошумоізоляційних	 панелей	
ECOTEMP.

система	 вентиляції	 (рекуператор)	 PRANA	
–	 це	 децентралізована	 прямоточна	 	 припливно-
витяжна	 система	 вентиляції	 призначена	 для	
енергозберiгаючої	 вентиляції	 житлових,	 офісних,	
громадських,	спортивних,	розважальних,	виробничих	
та	сільськогосподарських	приміщень.	

Перевага	 у	 застосуванні	 інноваційної	 системи	
рекуперації	тепла	повітря	–	мідного	теплообмінника	
на	 зустрічних	 повітряних	 потоках.	 Вентиляційна	
установка	PRANA	використовує	 тепло	повітря,	що	
видаляється	з	приміщення,	для	нагрівання	свіжого	
повітря,	що	доставляється	 системою	вентиляції	 в	
приміщення	з	вулиці.	

модельний	ряд	рекуператорів	PRANA	(побутової,	
побутово-промислової	 та	 промислової	 серії)	 дає	
змогу	забезпечити	енергоефективне	вентилювання	
приміщень	 і	 комфортний	 мікроклімат	 у	 будинку,	
квартирі,	 офісі,	 басейні,	 спортзалі,	школі,	 церкві,	
оранжереї,	на	фермі,	виробництві,	автомийці	тощо.

компанія	Прана	пропонує	комплексний	підхід	в	
облаштуванні	здорового	комфортного	мікроклімату.	
системи	 утеплення	 ECOTEMP,	 розроблені	 і	
впровадженні	 інженерами	 компанії,	 забезпечують	
природне	регулювання	мікроклімату,	чудову	термо-	та	
звукоізоляцію	у	приміщенні.

компанія	 Прана	 –	 енергоефективні	 рішення	
комфорту!

Розширюємо	дилерську	мережу	в	Україні	 та	 за	
кордоном.

Прана ЛЬ�і�
комПаніЯ

вул. Кульпарківська, 93а,  
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: +38 067 1539931,  
 +38 050 5388292,  
 +38 063 9917177
Тел./Факс: +38 032 2325339
e-mail: pranalviv@i.ua
www.prana.org.ua
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Systems	 of	 the	 autonomous	 sewerage	 ZELENA	
SkELIA®	 can	 treat	waste	water	 from	 any	 buildings	
which	are	out	of	the	central	sewerage	systems:	cottages,	
private	houses,	villas.

�и�т�Ми а�тОнОМнОЇ 
КанаЛізаціЇ
ТзоВ

вул. Молоткова, 85,  
м. Черкаси, 18003, Україна
Тел.: +38 067 4724207,  
 +38 063 3706133
e-mail: office@zs6.com.ua
www.zs6.com.ua

системи	 автономної	 каналізації	 Тм	 «ZELENA	
SkELIA»	очищають	 стічні	 води	будь-яких	будівель,	
що	 знаходяться	 “поза	 зоною	доступу”	 центральної	
каналізації:	 котеджі,	 приватні	 будинки,	 дачі,	
бази	 відпочинку,	 санаторії,	 готелі,	 офіси,	 склади,	
виробництва.

SyStemS oF autonomouS 
Sewerage 
LIMITED	LIABILITY	COMPANY

85, Molotkova St., 
18003, Cherkassy, Ukraine
Phone: +38 067 4724207,  
 +38 063 3706133
e-mail: office@zs6.com.ua
www.zs6.com.ua
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Startup	«Slonoblock»	produces	big	building	blocks,	
1x2.5x0.44	m	in	size,	for	eco-frugal	buildings.

�ЛОнОБЛОК
ФоП	ЛісіВка	 
ВоЛоДимиР	 
микоЛайоВиЧ

вул. Дружби 84, с. Миротин, 
Здолбунівський р-н,
Рівненська обл., Україна
Тел.: +38 050 3751790
e-mail: slonoblock@gmail.com
https://slonoblock.com

стартап	«слоноблок»	виробляє	великі	будівельні	
блоки,	 розміром	 1х2,5х0,44	 м,	 для	 екоощадних	
будинків.

sLOnObLOCk
FOP	LISIVkA	VOLODYMYR	
MYkOLAIOVYCh

84, Druzhby Str., Myrotyn, 
Rivne region, Ukraine
Phone: +38 050 3751790
e-mail: slonoblock@gmail.com
https://slonoblock.com
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«TEPLOTEMA»	is	a	producer	of	modern	sustainable	
infrared	heaters.

The	main	focus	is	ceiling	heating.
For	more	 than	10	 years	we’ve	been	assisting	 the	

industry,	the	business	and	all	the	citizens	of	our	country	
to	save	on	the	heating	and	increase	it’s	effectiveness.

Freedom	of	 heating	 is	 the	motto	 of	 our	 company	
today.

We	 strive	 to	 provide	 infrared	 ceiling	 heating	 for	
everybody!

Thanks	 to	 the	 professionalism	 of	 TEPLOTEMA	
team,	 from	 the	 sales	 department	 to	 the	 engineering,	
design,	servicing	and	installation	teams	and	thanks	to	
the	 very	 technology	of	 longwave	 infrared	heating,	 an	
effective	heating	on	more	than	600	locations	throughout	
Ukraine.

Our	 clients	 are:	Nova	Poshta,	PrivatBank,	 jewelry	
shop	 network	 «Zolotyi	 Vik»,	 factories	 like	 DTEk,	
GOk,	 Interpaip,	 kryukivsky	 Voennobudivny	 Zavod,	
hundreds	of	educational,	cultural,	agricultural	and	sport	
establishments.

TEPLOTEMA	is	not	just	a	producer	of	infrared	heaters	
with	10	years	of	experience,	it’s	a	team	of	professionals	
that	is	able	to	provide	a	complex	approach,	starting	from	
the	design	and	installation	to	initiation	and	maintenance,	
that	strives	to	see	Ukraine	as	world	leader	in	usage	and	
selling	of	IR	heaters.

т�ПЛОт�Ма

вул. Героїв-Чорнобильців, 9-А, оф. 40,  
м. Полтава, 36000, Україна
Тел.: +38 053 2615105
e-mail: teplotema.com.ua@gmail.com
www.teplotema.com.ua,
www.teplotema.ua

«ТеПЛоТема» 	 – 	 виробни к 	 с у часних	
енергозберігаючих	інфрачервоних	обігрівачів.

основне	направлення	стельове	опалення.
Більше	10	років	допомога	промисловості,	бізнесу	

та	 всім	 мешканцям	 нашої	 країни	 економити	 на	
опаленні,	та	збільшувати	його	ефективність.

свобода	опалення	 -	 це	 сьогодні	 основне	 гасло	
нашої	компанії.	ми	прагнемо	зробити	інфрачервоне	
стельове	опалення		доступним	для	всіх!	

завдячуючи	професіоналізму	команди	Теплотема,	
від	відділу	продажу	до	інженерів,	проектувальників,	
сервісу	 та	 монтажної	 бригади	 і	 звісно	 ж	 самої	
технології	довгохвильового	інфрачервоного	опалення,	
було	реалізовано	ефективний	обігрів	в	більш	як	600	
обєктах		по	всій	Україні.

серед	наших	клієнтів:	нова	Пошта,	ПриватБанк,	
мережа	ювелірних	 магазинів	 «золотий	 вік.»	 Такі	
заводи,	 як:ДТЄк,	 Гок,інтерпайп,	 крюковський	
воєннобудівний	 завод,	 сотні	 будівель	 освітніх,	
культурних,	 сільскогосподарських,	 спортивних	
закладів.

Теплотема	–	це	не	просто	виробник	інфрачервоних	
обігірвачів	 з	 10	 річним	 досвідом,	 це	 команда	
професіоналів,	яка	пропонує	комплексний	підхід-від		
проєктування	та	монтажу	до	пусконалагоджувальних	
робіт	та	сервісу,	яка	прагне	бачити	Україну	світовим	
лідером	 	 серед	 використання	 та	 продажу	 іЧ	
обігрівачів.

9аб Heroes-Chernobyltsiv Str., of.40, 
36000, Poltava, Ukraine
Phone: +38 053 2615105
e-mail: teplotema.com.ua@gmail.com
www.teplotema.com.ua,
www.teplotema.ua

tEPLOtEmA
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Private	 enterprise	 «Thermit»	 is	 Center	 anti	 of	
corrosion	and	isolation.	Presents	materials	for	defence	
of	constructions	be	which	to	the	type	(concrete,	metal,		
wood,	 brick,	 to	 the	 stone	 and	 insh.).	 Materials	 for	
gidroizolyacii,	cold	zincing,	build	germetiki,	 	additions,	
to	 the	 concrete,	 	 gidrofobizatori,	 purifiers	 of	 facades,	
antiseptiki,	heat-insulation,	and	also	executes	works	with	
the	use	of		these	materials.	

We	protect	your	investments	!

т�рМіт
ПРиВаТне	ПіДПРиЄмсТВо		

Вул. Щирецька 7а, 
м. Львів, Україна
Тел.: +38 032 2474770
 +38 050 4304917
Факс: +38 032 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua
www.penetron.lviv.ua

Приватне	підприємство	 	«Терміт»	–	центр	анти	
корозії	 та	 ізоляції.	 Представляє	 матеріали	 для	
захисту	конструкцій	будь	якого	типу	(бетону,	металу,		
деревини,	цегли,	каменю	та	інші).

матеріали	 для	 г ідроізоляці ї , 	 холодного	
оцинкування,	 будівельні	 герметики,	 добавки	 до	
бетону,	 гідрофобізатори,	 очищувачі	 фасадів,	
антисептики,	теплоізоляцію,	а	також	виконує	роботи	
з	використанням		даних	матеріалів.

ми	захищаємо	ваші	інвестиції	!

termit
PRIVATE	ENTERPRISE

7a, Schirecka Str.,
Lviv ,  Ukraine 
Phone: +38 032 2474770
 +38 050 4304917
Fax: +38 032 2244002
e-mail:tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua
www.penetron.lviv.ua
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таРгЕтОВаНа РЕкЛаМа У facebook, 

instagram та messenger:
-	 7	 рекламних	 кампаній	 (18	 наборів	 реклами) 
	 Реклама	у	Google:
-	 пошукова	реклама		
-	 контекстно-медійна		реклама
-	 ремаркетинг

email РОзСИЛкИ:
-	 8	email	розсилок		на	понад		17000	осіб

sms РОзСИЛка:
-	 2	sms	розсилки	на	понад		15000	номерів	потенційних	 
	 відвідувачів	Весняного	будівельного	форуму

зОВНІшНЯ РЕкЛаМа:
-	 рекламні	 установки	 в	 центральній	 частині	міста	 
	 Львова	(3	шт)

ПОЛІгРаФІЯ:
-	 запрошення	(3000шт)

тЕЛЕВІзІЙНа РЕкЛаМа:
-	 «5-ий	канал»

В СПЕЦІаЛІзОВаНІЙ ПРЕСІ:
-	 журнал	«ProfBuild»	......................(м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«аква-Терм»	...................(м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«аспекти	Будівництва» (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«Будівельний	журнал»	...(м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«Бізнес	і	безпека»	..........(м.	київ,	Україна)	
-	 журнал	«Дім	ідей»	..................... (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«оборудывание	и	инструмент» 
 	......................................................(м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«Будексперт»	....………(м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«кераміка»	......................(м.	київ,	Україна)
-	 електронний	журнал	«	енерго-Бізнес» 
 	.....................................................	(м.	київ,	Україна)
-			журнал		«Промышленость	в	фокусе» 
 	................................................. .(м.	Харків,	Україна)	
-		журнал		«мир	проектов» 
 	.......................................................м.	київ,	Україна)

а такОЖ В НаСтУПНИХ ВИДаННЯХ:
-	 Газета	«афіша	Прикарпаття» 
 	................................ (м.	івано-Франківськ,	Україна)
-	 Газета	«Газета	в	дорогу»	.......... (м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«закарпатські	оголошення» 
 	............................................... (м.	Ужгород,	Україна)
-	 Газета	«Львівська	пошта»	......... (м.	Львів,	Україна)
-	 Бюлетень	«Перевізник»	..............(м.	київ,	Україна)
-	 Газета	«ПРесс	БиРЖа» 
 	................................. (м.	Дніпропетровськ,	Україна)
-	 журнал	«Бізнес	пропозиція»	..... (м.	Львів,	Україна)

ПІДтРИМка В МЕРЕЖІ internet:
http://stroiportal-dnepr.com/
https://west-info.biz/	
https://biznes-pro.ua/
https://zabudovnyk.com.ua/uk
http://www.business.dp.ua
http://ukrbuild.dp.ua/
http://zuap.org/
http://waternet.ua/
https://vertaki.com.ua/
http://www.budpalata.com.ua/
http://www.proektant.ua/
http://www.prostocomfort.com.ua/
http://auvlp.org.ua/
https://budynok.com.ua
https://marketer.ua/
https://fsa.ua/
http://elektrovesti.net/
http://dom.esco.agency/
http://energy.esco.agency/
http://www.lvivpost.net/	
http://infomisto.com/
http://news.kompass.ua/	
http://lviv.travel/
http://www.lvivconvention.com.ua/
https://lcci.com.ua
https://profbook.com.ua/
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https://worldexpo.pro/country/ukraina
http://mydim.ua/
https://afisha.vash.ua/
https://2event.com
https://allevents.in
http://www.lvivpalace.art
https://www.ria.com

��і а�тОр�ЬКі Пра�а наЛ�жатЬ 
Прат «гаЛ-�К�ПО»®

	 ПраТ	 «Гал-ексПо»®	 надає	 послуги	
з 	 р озм іщення 	 ре к лами 	 в 	 у с і х 	 зм і ,	
прорекламованих	 в	 цьому	 каталозі . 	 з	
приводу	 замовлення	 реклами	 звертатися	
до	 відділу	 реклами	 ПраТ	 «Гал-ексПо»®, 
тел.:	+38	032	2949114

	 Відповідальність	за	вірогідність	інформації	
в	каталозі	несуть	фірми-експоненти.

	 Будь-які	 вимоги	 до	ПраТ	«Гал-ексПо»® 
та	 видавця	 щодо	 в ідповідальност і 	 та	
покриття	моральних	 чи	матеріальних	 збитків,	
завданих	 в	 результаті	 помилково,	 невірно	
чи	 з	 недогляду	 внесених	 даних,	 відсутності	
перекладу	 спеціальних	 термінів	 у	 випадку	
ненадання	оригіналу	текстів	англійською	мовою,	
виключаються.

компоновка	і	верстка	каталогу	–	ПраТ	«Гал-ексПо»®




























	Рекламний блок 1
	Каталог_2021
	Aspektu budivnuctva
	AW-Therm
	budexpert
	Build portal
	Dim_Idey
	Proektant-UA
	Promelektro
	PromFOCUS
	vertaki
	Waternet
	west-info
	Будівельний журнал
	БЦК Украина
	ЕСКО
	Зах-укр.архітект
	Мир проектов
	Оборудование и инструмент
	Прораб Дніпропетровщини
	просто комфорт

	Kat_BE-VDD_2021
	Учасники форуму
	А/О Євробетон
	ALIT
	Company Progress
	HENSFORT
	LuxPeel
	Алекс СО
	Алпін-Захід
	Art-Ринва
	БЕТОНМАШ
	БУДІНДУСТРІЯ
	Будсервіс Івано-Франківськ
	ВБК БУД ІНТЕРНЕШНЛ
	ГІПСФАБРІК ГРУП
	ДОБРИЙ ҐАЗДА
	ІКА
	ІМПЕРАТИВ
	КАСТАР УКРАЇНА
	Компанія «Енергосистеми»
	МАРІО
	МЕТИЗ ГРУП
	Мехбуд
	НІКО-Захід
	Новосад Ігор
	ОСП корпорація ВАТРА
	ПП ПОЛІСАН»
	ПРАНА ЛЬВІВ
	Системи автономної каналізації
	СЛОНОБЛОК
	ТЕПЛОТЕМА
	Терміт

	Організатор форуму
	Програма форуму
	Перелік учасників за алфавітом
	Рекламна кампанія

	Рекламний блок 2
	infomisto
	kompass
	MoeMisto
	ProfBook
	west-info
	WorldExpo
	газета в дорогу
	Львів_032
	Львівська_Пошта_елітекспо_z
	МійДім
	Перевізник
	Пресс Биржа
	Телеканал Mist




