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ПРОГРАМА РОБОТИ

ХXIIІ міжнародної виставки 

ПРОГРАМА РОБОТИ

20 ТРАВНЯ

«ДЕРЕВООБРОБКА – 2021»
18 травня 
12.00 – 12.30 Урочисте відкриття виставки
13.00 – 15.00 Семінар: «Перспективи FSC
сертифікації для українського
виробника на внутрішньому
ринку»
Організатор:
		

Національне представництво FSC
в Україні

Місце проведення: Малий конференц-зал

15.00 – 16.00 «Новинки в області автоматичної
оцінки  якості деревини з Microtec   
WoodEye»
Організатор:

Microtec Linköping

ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ
Організатор:
		
		

Місце проведення: Великий конференц-зал

Реєстрація учасників
Вступне слово:
		

Голова Львівської обласної державної
адміністрації – Максим Козицький

		
		

Голова Львівської Обласної Ради
– Ірина Гримак

		
		
		

Перший заступник Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів
України – Богдан Боруховський

		
		
		

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України –
Юрій Болоховець

Місце проведення: Малий конференц-зал

16.00 – 17.00 Сучасне дерев’яне будівництво
			

• ProHolz Тіроль: переваги
використання деревини

			
			
			

• Дерев’яне будівництво та
відзнаки для майстрів столярства
у Тіролі

			
			
			

• Проект з збільшення
дерев’яного будівництва в
Інсбруку
Герхард Гаузер

Доповідач:
Організатор:
		

Gerhard Hauser Austria + International
Partners

Місце проведення: Малий конференц-зал

17.00

З’їзд Української асоціації
деревообробного обладнання

Місце проведення: Малий конференц-зал

Голова Асоціації деревообробників
та лісозаготівельників Львівщини
– Когут Микола Васильович

Доповідач:
		
		
		
		
		
		

Доповідач:
		

П Е РС П Е К Т И В И РО З В И Т К У
Л І С О В О Г О    С Е К Т О Р У У
НА Ц І О НА Л Ь Н О М У  ТА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ
Завідувач кафедри технології меблів
та виробів з деревини ННІ деревооброблювальних технологій і дизайну
Національного лісотехнічого
університуту України, доктор
технічних наук, професор –
Кійко Орест

ЗАКОН  УКРАЇНИ «ПРО РИНОК
ДЕРЕВИНИ» 4197 від
07.10.2020
Народний депутат України
– Олександр Матусевич

Співдоповідачі:
		

Президент асоціації
«Меблідеревпром» – Юрій Медведєв

		
		
		
		

Доктор технічних наук, директор
ННІ Деревообробних та
комп’ютерних технологій і дизайну
– Володимир Маєвський

		
		

Генеральний директор ТОВ «Ванеса»
– Валерій Подкоритов

		
		

Представники профільних асоціацій
та голови ОТГ

ПЕРЕРВА НА КАВУ
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ПРОГРАМА РОБОТИ

Доповідач:
		
		

Р Е Ф О РМ У ВАНН Я Л І СО ВО Ї 
ГАЛУЗІ
Голова Державного агентства
лісових ресурсів України –
Юрій Болоховець

Співдоповідачі:
		
		
		
		

Заступник голови Державного
агентства лісових ресурсів України
з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій
і цифровізації – Віктор Смаль

		
		

Начальники обласних управлінь
Держлісагенства України

		
		

Представники навчальних закладів та
громадських організацій.

Доповідач:
		
		
		

ПРОГРАМА РОБОТИ

21 ТРАВНЯ
10.00

Засідання ради лісового
сектору

Місце проведення: Малий конференц-зал

Ш Л Я Х И  Н О Р М У В АНН Я
ЕФЕК ТИВНОЇ  ФІСКА ЛЬНОЇ 
П О Л ІТ И К И В Л І С О В О М У
ГОСПОДАРСТВІ
доктор економічних наук, професор
інституту економіки
природокористування та сталого
розвитку НАН України – Ігор Лицур

ЕЛЕКТРОННІ АУКЦІОНИ
		
		
		

Перший заступник голови правління
ВАТ «Білоруська універсальна
товарна біржа» – Андрій Новіков

		
		
		

Генеральний директор ДП
«Лісогосподарський ІнноваційноАналітичний Центр» – Юрій Сотник

		
		

Перший заступник Директора ДП
«Прозоро Продажі» – Дарина Марчак

		
		

Директор ТОВ «UTESYSTEM» –
Даніїл Маландій

		

Представники регіональних бірж

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ТА 
П Р И Й Н Я ТТ Я  Р Е З О Л Ю Ц ІЇ 
ФОРУМУ
Модератор:
		
		

Мага Марія - Голова асоціації
«Національна Система Лісової
Добровільної Сертифікації»

		

Йосип Андрашек - к. т .н., доцент
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ПЕРЕЛiК УЧАСНИКIВ ЗА АЛФАВIТОМ

ПЕРЕЛiК УЧАСНИКIВ ЗА АЛФАВIТОМ

№стендA №сторінки

№стендA №сторінки

A-M-S ELEKTRONIK
Представництво в Україні............. 48.......... 14
ITALORBI
ФОП ІГНАТОВИЧ БОГДАН ІВАНОВИЧ 44.......... 16
F-Z Ukraine................................................. 54.......... 18
GibLab........................................................... 80.......... 20
Kohlbach Energieanlagen Тов....... 21.......... 22
KOLAI.............................................................. 69.......... 24
HOLZMATIC ENGINEERING S.r.l............. 81.......... 25
KVARNSTRANDS VERKTYG AB................ 26.......... 26
LE.KO.............................................................. 33.......... 28
MOST-УКРАЇНА Тзов.................................. 78.......... 30
Stela Laxhuber GmbH........................... 34.......... 32
STRYI ............................................................. 16.......... 34
UKR-TOOLS................................................... 30.......... 36
WR TOOLS..................................................... 28.......... 38
А-ЛАП Тов..................................................... 24.......... 40
АВАНГАРД КЛФ ТОВ................................... 57.......... 42
АВС Сервіс ТОВ.......................................... 10.......... 44
АРІЄС-УКРАЇНА Тов...................................... 4.......... 46
АстраКонструкторМеблів 
та Астра Розкрій.................................. 7.......... 48
Атон сервіс Тов....................................... 71.......... 50
БАЙРІС ТВК, ТОВ.......................................... 58.......... 52
БІОНІК ХАУС Нвп ТОВ .............................. 13.......... 54
ВН ВУД ТзоВ................................................. 31.......... 55
ВОЛЬФ СИСТЕМ УКРАЇНА ТОВ................. 21.......... 56
Вудбудпром ТОВ....................................... 64.......... 58
ГАЛАКТИК Вк Тов....................................... 20.......... 60
ГАРМАТА УКРАЇНА Тов................................ 5.......... 62
Гармонія Технофільтр ТОВ................. 15.......... 64
ГРАНТЕХ ІНЖИНІРИНГ ТОВ....................... 42.......... 66
ГУРТІВНЯ А................................................... 38.......... 68
ДОМІНАНТ ФОП Дьячищенко
Максим Олександрович................. 22.......... 70
ЕУВУД Пп...................................................... 14.......... 72
ЗОЛОТЕ РУНО, УКРАЇНА Пк, Тов............. 23.......... 74

ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ НВП, ТОВ....... 62.......... 76
ІНТЕКС Група підприємств.................. 11.......... 78
ІТС-ТЕХНОЛОДЖІ ПП.................................. 60.......... 80
КАМОЦЦІ ТОВ............................................... 35.......... 82
КАРБОГОЛД Тов......................................... 36.......... 84
КІВЕРЦІЛІСМАШ Пп...................................... 3.......... 86
КМА –ЮКРЕЙН ТОВ..................................... 70.......... 87
КОМКОНТ Тов.............................................. 32.......... 88
ЛЕНІВ ТЗОВ................................................... 63.......... 90
ЛІСОВА ТЕХНІКА Тов................................. 12.......... 92
М-ГРУПП ТЗОВ.............................................. 39.......... 94
МАРКЕТЛІС Пп............................................. 45.......... 96
МЕЛЬНИЧУККОМПАНІ ТОВ.......................... 1.......... 98
МЕТАЛІСТ Тов.............................................. 43.......... 99
МОТОРІМПЕКС ХЗТФ, Тов........................... 6........ 100
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ........................ 56........ 102
НБК СЕНСОР ТОВ........................................ 27........ 104
Обладнання та інструмент
для професіоналів.
Серія Деревообробка
ТОВ Центрінформ, журнал............. 76........ 106
ПНЕВМОМАЙСТЕР ПП................................ 47........ 108
РІКО-МАРКЕТ ТОВ...................................... 46.........110
РМП БІОЕНЕРГІЯ ТЗОВ............................. 19.........112
РОЙЕК-ЛЬВІВ
Українсько-чеське сп..................... 90.........114
СЕВ-ЕВРОДРАЙВ Тов................................ 17.........116
СІНАЙ ФОП Філюк Олексій
	Олексійович........................................ 66.........117
СТАНКОДНІПРО Тов................................... 50.........118
Станкомплект Тзов............................... 83........ 120
ТОРГОВИЙ ВІДДІЛ ПОСОЛЬСТВА
АВСТРІЇ В УКРАЇНІ................................. 21........ 122
ФАБРИКА РУКАВНИХ ФІЛЬТРІВ Тов...... 18........ 124
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА Тов............................. 40........ 125
ФорТех-ЛІСОВА ТЕХНІКА......................... 52........ 126
ХСМ-ЛIСОВIМАШИНИ Тов........................ 53........ 127
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

A-M-S ELEKTRONIK
Представництво в Україні

48

вул. Залізняка 11,
м. Львів, 79057, Україна
Тел.:
+38 067 2848844
e-mail: andrashek@ukr.net
http://woodworking-machine.org

Фірма AMS elektronik займається виготовленням
елементів оснащення сушильних камер, а також
виготовленням повністю укомплектованих збірнометалевих (алюмінієвих) сушильних камер.
Модернізує вже існуючі об’єкти і займається
оснащенням нових камер для деревини, починаючи
із фундаменту, і закінчуючи запуском сушильної
камери, включаючи навчання персоналу.
Нова лінія екологічних та енергоефективних
сушарок ECO-Dryers виробництва компанії AMSelektronik відтепер представлена ще й стрічковою
сушаркою для сушіння сипучих матеріалів в тому числі
тирси та тріски. Реалізовані інноваційні конструктивні
рішення дозволяють здійснювати якісне сушіння з
високими еколого-економічними показниками. Серія
включає камери продуктивністю від 200 до 1200 кг
випаровуваної вологи за годину.
Фірма AMS elektronik виготовляє обладнання
для виготовлення термодеревини, а також системи
автоматичного контролю і управління проведення
технологічного процесу.

14
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

44

exhibitors

ITALORBI

ITALORBI

ФОП ІГНАТОВИЧ БОГДАН
ІВАНОВИЧ

PE IGNATOVYCH B.I.

вул. Транзитна, 4,
м. Радехів, Львівська обл., 80200, Україна
Тел.:
+38 09 88641473
Тел./Факс:
+38 032 5522361
e-mail: italorbi@ukr.net
www.іtalorbi.com

4, Tranzytna str.,
80200, Radehiv, Ukraine
Phone:
+38 098 8641473
Phone/Fax: +38 032 5522361
e-mail: italorbi@ukr.net
www.іtalorbi.com

44

Ми пропонуємо вживане та нове деревообробне
обладнання,токарні та фрезерні верстати,рейсмуси
і циркулярки,оброблювальні центри з програмним
упр а вл і н н я м та вс е н е о бх і д н е д л я ва ш о го
деревообробного бізнесу,окрім пилорам та сушок.

We offer new and used woodworking machinery,
lathes and milling machines, thicknessers and circular
saws,CNC machining centers,everything you need
for your woodworking business, except benches and
dryers.

16
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54

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

F-Z Ukraine

F-Z Ukraine

пр. Чорновола 43а, к.408,
м.Львів, 49068, Україна,
Тел.:
+38 097 7531911
+38 063 9343659
факс:
+38 050 9303188
e-mail: f.z.ukraine@gmail.com
www.f-z.prom.ua

43a, Chornovola Str., of. 408,
49068, Ukraine, Lviv,
Phone:
+38 097 7531911
+38 063 9343659
факс:
+38 050 9303188
e-mail: f.z.ukraine@gmail.com
www.f-z.prom.ua

54

F-Z UKRAINE (тм Ф-З Україна) виробник ліній для
виготовлення брикетів та пелет
F-Z UKRAINE тм «Ф-З Україна» пропонує
Вашій увазі готовий проект виробництва паливних
брикетів та гранул з будь-яких відходів дерево - або
агропереробки. Паливні брикети, гранули (пеллети)
– тверде екологічне паливо – попит на які постійно
перевищує пропозицію. Тирса, солома, лушпиння
соняшника, очерет, органіка, інші звичні відходи
виробництв – все це є джерелом постійного прибутку.
На нашому сайті Ви зможете знайти повний комплект
обладнання для виготовлення брикетів та гранул, як
для нових невеликих підприємств, так і для потужних
виробників, які постійно змушені утилізувати
власні відходи. Наша компанія допоможе підібрати
оптимальний комплект обладнання, що забезпечить
монтаж і запуск виробництв «під ключ».
НОВИНКА!!! З 2019року компанія представила
на ринок універсальний подрібнювач (шредер), який
дозволяє подрібнити великі кускові відходи деревини,
такі як дошки шириною до 240 мм, гілки діаметром
до 240 мм, а також будь-які відходи деревообробки,
включаючи обрізки, ошвар, кускові відходи в опил:
фракції 2-5 мм за один прохід.
ВАЖЛИВО!!! З 2010 року все обладнання
виготовляється в Україні, р. Львів.
М о ж л и в е в и гот о вл е н н я н е с т а н д а рт н о го
обладнання відповідно до Ваших потреб. F - Z
UKRAINE (tm F-Z Ukraine) manufacturer of lines for the
production of briquettes and pellets

F-Z UKRAINE tm «F-Z Ukraine» offers you a
ready-made project for the production of fuel briquettes
and pellets from any wood waste - or agricultural
processing. Fuel briquettes, pellets - solid ecological fuel
- the demand for which constantly exceeds the supply.
Sawdust, straw, sunflower husks, reeds, organic matter,
and other common industrial wastes are all sources of
permanent income. On our site you can find a complete
set of equipment for the production of briquettes and
pellets, both for new small businesses and for powerful
manufacturers who are constantly forced to dispose
of their own waste. Our company will help to pick up
the optimum set of the equipment which will provide
installation and start of productions «turnkey».
NOVELTY!!! Since 2019, the company has introduced
to the market a universal shredder (shredder), which
allows you to grind large pieces of wood waste, such
as boards up to 240 mm wide, branches up to 240
mm in diameter, as well as any wood waste, including
trimmings, ash, lump waste in pollination: fractions of
2-5 mm in one pass.
IMPORTANTLY!!! Since 2010, all equipment is
manufactured in Ukraine, Lviv.
Production of non-standard equipment according to
your needs is possible.

18

Lvіv•Galician Exposition•2021

Львів•Галицькі Експозиції•2021

19

80

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

GibLab

GibLab

вул. Водопровідна 28/2, кв.23
м. Хмельницький, 29000, Україна
Тел/факс:
+38 067 9019936
+38 068 3054350
e-mail: gibadulin@gmail.com
www.giblab.com

28/2, Vodoprovidna st., Apt. 23
29000 Khmelnytskyi,
Phone/fax:
+38 067 9019936
+38 068 3054350
e-mail: gibadulin@gmail.com
www.giblab.com

80

GibLab Програмний комплекс автоматизації
меблевого виробництва:
- Оптимізація листових і погонажних карт крою;
- Нестінгова оптимізація карт крою;
- Обробка деталей: пазування, присадка,
фрезерування;
- Генерація файлів для оброблюючих верстатів
ЧПУ: GCODE, NC, SCM, Weeke, Biesse, WDX, KDT,
TPA, iLenia, Daron …;
- Генерація файлів для пильних центрів ЧПУ: Scm,
Holzma, Biesse, WDX, KDT, Felder, Giben, Scheer ...;
- Імпорт даних з програм 3DConstructor,
БазисМебельщик, bCAD, Excel, Woody, Pro100,
WoodWop, IMOS ...;
- Друк етикеток синхронно на верстатка ЧПУ у
виробництві та в офісі для деталей, залишків, виробів
і матеріалів;
- Розрахунок витрат матеріалів і трудовитрат;
- Онлайн модуль для Вашого сайту для прийому
замовлень;
- Можливість обміну даними з іншими програмами
(1С, ERP, …);
GibSaw: Програма відображення на сенсорному
екрані карт крою, креслень деталей. З функцією друку
етикеток на форматно-розкроювальних верстатах.

GibLab – software package of furniture manufacturing
automation:
- Cutting optimization and nesting;
- Panel machinings: boring, routing and grooving;
- Generating files for CNC boring machines: GCODE,
NC, SCM, Weeke, Biesse, WDX, KDT, TPA, iLenia,
Daron …;
- Generating files for CNC panel saw machines: Scm,
Holzma, Biesse, WDX, KDT, Felder, Giben, Scheer ...;
- Import data from 3DConstructor, БазисМебельщик,
bCAD, Excel, Pro100, WoodWop, IMOS ...;
- Printing of labels synchronously on a CNC machine
in the production and in the office for workpieces,
remnants, products and materials;
- Calculation of material costs and labor costs;
- Online module for your site to accept orders;
- Ability to exchange data with other programs (1C,
ERP, ...);
GibSaw – software for display cut patterns, detail
drawings and print labels for for sliding table.

20
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

Kohlbach
Energieanlagen

Kohlbach
Energieanlagen GmbH

Тов

21

вул. Гразерштрассе, 21,
м.Вольфсберг, 9400, Австрія
Тел.:
+43 4352 21570
e-mail: Maksim.Savchenko@kohlbach.at
www.kohlbach.at

21

21 , Grazer Straße
Volfsberg, 9400. Austrif
Phone:
+43 4352 21570
e-mail: Maksim.Savchenko@kohlbach.at
www.kohlbach.at

KOHLBACH - відомий виробник теплових
енергетичних установок та станцій на біомасі з
Австрії. 70-річний досвід і понад 2000 реалізованих
міжнародних проектів. Всебічні знання про деревину
як джерело енергії та численні патенти свідчать про
KOHLBACH.
Широкий асортимент продукції охоплює водні,
парові та термомасляні котельні системи з потужністю
від 400 до 18000 кВт з використанням природніх
відходів деревини у якості палива. KOHLBACH
пропонує комплексний сервіс від планування до
впровадження в експлуатацію, монтаж, інсталяцію,
поточне технічне обслуговування, ремонт та
оптимізацію всіх вузлів.
У KOHLBACH ви знайдете як когенераційні
рішення (CHP) з використанням традиційної парової
технології, так і інноваційну ORC-технологію.

KOHLBACH is a renowned producer of biomass
heating systems and cogeneratio plants. 70 years of
experience, extensive know-how about wood as a
source of energy and numerous patents are proof of the
company’s expertise.
KOHLBACH’s water, steam and thermal oil boilers for
all types of untreated waste wood and related fuels are
available with outputs ranging from 400 to 18,000 kW.
In addition KOHLBACH also provides cogeneration
solutions based on the latest steam technology or the
innovative ORC technology and supplies its customers
with all necessary components for plant operation, such
as fuel logistics, filter technology and control systems.
KOHLBACH also provides a complete service
package including routine servicing, maintenance
and optimisation of every plant, regardless of the
manufacturer.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

KOLAI

HOLZMATIC ENGINEERING
S.r.l.

вул.Городоцька, 174,
79022, м.Львів, Україна,
Тел/факс:
+38 093 7286428
+38 098 1750090
е-mail:
fqc.sale@gmail.com

Zona Artigianale 19,
39030 Rasun (BZ), Italia
Tel.:
+39 0474 496552
Fax.
+39 0474 498358
e-mail: khodordim@gmail.com
www.holzmatic.it

81

Компанія KOLAI займається реалізацією
матеріалів для меблевого виробництва, а також надає
мо послуги розкрою та кромкування. Компанія
KOLAI є офіційний дилером меблевої фабрики
«Альфа Меблі». Ми пропонуємо високу якість та
індивідуальний підхід до кожного клієнта особисто.

Компанія Holzmatic Engineering S.r.l. займається
проектуванням та виготовленням обладнання для
первинної обробки деревини, лініями переробки
відходів деревообробних виробництв та некондиційної
деревини а також автоматизованими рішеннями для
лісопереробних виробництв.
Ми пропонуємо індивідуальний підхід і комплексні
рішення для кожного окремого клієнта. 	BK U
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.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

KVARNSTRANDS VERKTYG AB

KVARNSTRADS VERKTYG AB

Storgatan 11,
Ekenassjon, 57450 , Sweden
Тел.:
+4638334700
Тел./Факс:
+4636351261
e-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com
www.kvarnstrands.com

Storgatan 11,
57450, Ekenassjon, Sweden
Phone:
+4638334700
Phone/Fax: +4636351261
e-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com
www.kvarnstrands.com

26

Провідний
виробник
професійного
деревообробного обладнання в скандинавії та
європі. основним напрямком діяльності компанії
– це виробництво та розробка професійного та
високоякісного деревообробного інструменту з
основним ухилом на обробку деревини з масиву
Компанія WPM SWEDEN (Wood Procesing
Machinery) була організована в 2017 році, після
того, як був закритий шведський завод WACO.
Компанія WPM Sweden виробляє сучасні інноваційні
стругально-профільні верстати і стрічкові верстати
нового покоління для поздовжнього поділу. Компанія
WPM є продовжувачем шведських традицій у
виробництві потужних стругальних верстатів.
Продукція компанії, за цей недовгий термін існування,
зуміла знайти визнання в країнах Скандинавії, Балтії
та Західної Європи.

The company produces high quality woodworking
tools of uniqua Swedish steel including planning heads,
profiling and jointing cutters, ets. the production facilities
are located only in Sweden. Very sharpest tools for wood
are our motto!
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

LE.KO

33

ul. Lubinicko 23 b,
Swiebodzin, 66-200, Polska
Тел.:
+48684752015,
kom.:
+48601551926
Тел./Факс:
+48683829261
e-mail: leko@kozuch.pl
www.kozuch.pl
Представник в Україні:
Тел.:
+38 067 8117118

Фірма LE.KO пропонує комплексне виготовлення
та монтаж сушильних камер для пиломатеріалів
довільних розмірів з можливістю завантаження від 2
до 120 м3 деревини.
Підприємство додатково виготовляє та реалізує
осьові реверсивні вентилятори діаметром 500,
600, 700, 800 мм, біметалеві та монометалеві
калорифери, системи зволоження, приточно-витяжні
канали сушарок, рами вентиляторів та системи
автоматичного керування.
Сушарки та обладнання для них виконані
відповідно до сучасних технологій із застосуванням
високоякісних матеріалів.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

78

exhibitors

MOST-УКРАЇНА

MOST-Ukraine

Тзов

LLC

вул. Миру, 3,
с. Байківці, Тернопільська обл.,
47711, Україна
Тел.:
38 067 3512434,
38 097 3407710
Тел./Факс:
38 0352 296262
e-mail: most-ukraina@most-ua.com.ua
www.woodmizer.com.ua

3, Myru Str.,
Baykivtsi, Ternopil district, 47711, Ukraine
Phone:
+38 067 3512434,
+38 097 3407710
Phone/Fax: +38 0352 296262
e-mail: most-ukraina@most-ua.com.ua
www.woodmizer.com.ua

78

Т з О В « M O S T- Ук р а ї н а » є е к с к л ю з и в н и м
представником компанії «Wood-Mizer», імпортером
продукції компанії «ANDRE», «TANEL», офіційним
дилером «STIHL». Компанія має розвинуту дилерську
мережу та низку сервісних центрів.
Пропонуємо: стаціонарні та мобільні стрічкові
пилорами, промислові лісопереробні комплекси,
лінії переробки тонкоміру, заточне та розвідне
обладнання, запчастини, стрічкові, столярні, дискові
пили, гарантійне та сервісне обслуговування
обладнання та інструменту.
«MOST-Україна» є членом Української асоціації
деревообробного обладнання та Американськоїукраїнської діло-вої ради USUBC.

MOST-Ukraine LLC is an exclusive representative of
company Wood-Mizer, an importer of ANDRE, TANEL,
an official dealer of STIHL. Company has several dozens
of dealers and range of service centers all around
Ukriane.
We offer: stationary and portable sawmills, industrial
wood processing complexes, SLP lines, sharpeners and
tooth setting equipment, spare parts, belt blades, disk
saw blades, warranty service for equipment and tools.
MOST-Ukraine is a member of Ukrainian Woodworking
Machinery Association and US-Ukraine Business Council
(USUBC).
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

Stela Laxhuber GmbH

Stela Laxhuber GmbH

с. Чайки, вул. Антонова, 8а, о
фісний центр «СЕНСЕЙ»,
Київська обл., 08135, Україна
Тел.:
+38 097 5621783
Тел./Факс:
+38 095 7817633
e-mail: eduard.habik@stela.de,
edserver@gmail.com
www.stela.de

Laxhuberplatz 1,
84323, Massing, Germany
+49 8724 899 0
+49 8724 899 80
e-mail: sales@stela.de
www.stela.de

Stela Laxhuber GmbH
Laxhuberplatz 1,
84323, Massing, Germany
+49 8724 899 0
+49 8724 899 80
e-mail: sales@stela.de
www.stela.de

STELA Laxhuber GmbH - міжнародно орієнтована
компанія, яка спеціалізується та досягла успіху у своїй
діяльності із сушіння продуктів з біомаси на стрічкових
сушарках - ми активно працюємо в цьому напрямку
від самого початку та маємо визначальний вплив на
розвиток передових та енергоефективних технологій
для цього сектору. На сьогодні ми є лідером на ринку,
оскільки в цілому світі працює понад 500 наших
низькотемпературних стрічкових сушарок.
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STELA Laxhuber GmbH is an internationally
orientated company that specializes in and has been
successful in its activities in the drying of biomass
products on belt dryers - we have been actively working
in this direction from the beginning and have a decisive
influence on the development of Hi-Tech and energy
efficient technologies for this sector. Today we are market
leader with more than 500 low-temperature belt dryers
in operation worldwide.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

STRYI

16

Тел.:
+38 073 1122334
web - www.stryi.ua
Instagram - stameski_stryi

STRYI - перший український виробник професійного
інструменту та аксесуарів для різьблення по дереву.
Компанія виготовляє стамески та різці по дереву з
інструментальних сталей, а також пропонує липові
заготовки для вирізання та аксесуари для заточування
та догляду за інструментом.
Основною перевагою компанії-виробника - є
довічне гарантійне обслуговування на весь термін
експлуатації інструменту STRYI.
Також компанія пропонує навчальні програми
вирізання з дерева, які можуть відвідувати як
початківці так і професіонали для здобуття та
підвищення власних навиків з різьблення.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

UKR-TOOLS

UKR-TOOLS

вул.Голосківське шосе 2,
м.Кам’янець-Подільський, 32300, Україна,
Тел.:
+38 098 3444085
+38 095 3444085
+38 093 3444085
e-mail: Info@ukr-tools.com
www.ukr-tools.com

Goloskovskoe Rd str. 2,
32300, Kamianets-Podilskyi, Ukraine,
Тел.:
+38 098 3444085
+38 095 3444085
+38 093 3444085
e-mail: Info@ukr-tools.com
www.ukr-tools.com

30

Компанія «Ukr-Tools» це в першу чергу Український
виробник професійного твердосплавного інструменту
для деревообробних та металообробних верстатів.
Увесь інструмент виготовлений на високоточних
верстатах з програмним керуванням з використанням
високоякісного мілко-зернистого твердого сплаву.
Саме це забезпечує неперевершену якість, стійкість
та точність нашого інструменту.
Виготовлення індивідуальних замовлень за 3-5
днів.
Компанія виконує сервіс інструменту (загострення,
реставрація).
В асортименті представлений інструмент і інших
виробників. А також різне приладдя для верстатів.

Ukr-Tools is a Ukrainian manufacturer of professional
carbide tools for woodworking and metalworking
machines. All tools are made on high-precision machine
tools with software control using high-quality fine-grained
hard alloy. This is what ensures the unsurpassed quality,
durability and accuracy of our tool.
Making individual orders in 3-5 days.
The company performs tool service (sharpening,
restoration).
The range includes tools from other manufacturers.
And also various accessories for machines.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

WR TOOLS

WR TOOLS

Тел.:

Phone:

+38 067 3822950
+38 093 6242858
e-mail: woodwrt@gmail.com

28

+38 067 3822950
+38 093 6242858
e-mail: woodwrt@gmail.com

Виготовлення, проектування, сервіс
дереворізального інструмента:
- Фрези дереворізальні для обробки м`яких та
твердих порід деревини;
- Фрезерні головки;
- Ножі фугувальні;
- Пили дискові. Виготовлення, реставрація.
Виготовлення металообробного інструмента.

Manufacturing, projecting and service of woodcutting
tools:
- Wood-millings for soft and solid breeds
- Milling head
- Jointing knifes
- Circular saw blades
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

24

exhibitors

А-ЛАП

A-LAP

Тов

LIMITED LIABILITY COMPANY

вул. Мужайська, 99,
м. Берегово, Закарпатська обл.,
90202, Україна
Тел.:
+38 067 3122370
Тел./Факс:
+38 3141 43249
e-mail: a-lap@meta.ua
www.alap.com.ua

99, Muzhayska Str,
90202, Beregovo, Ukraine
Phone:
+38 067 3122370
Phone/Fax: +38 03141 43249
e-mail: a-lap@meta.ua
www.alap.com.ua

24

ТОВ «А-ЛАП», з початку свого заснування 1987
року займається виробництвом якісних рамних та
стрічкових пил, а також їх сервісом. Їхня головна
мета виготовляти пили, які Ви зможете максимально
використовувати відповідно до своїх виробничих
потужностей. Висококваліфікований персонал,
виробничий цех, забезпечений найсучаснішим
обладнанням і більш ніж 25-літній досвід роботи,
дають основу для виконання будь-яких замовлень
клієнтів.

Since it’s foundation in 1987, A-LAP Ltd is
manufacturing and maintaining quality band saw- and
gang saw blades. Our goal is to provide you with blades
that can help you obtaining maximum productivity out of
your sawmill. Our customers benefit from highly skilled
workforce, cutting edge technology and more that 25
years experience..
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57

exhibitors

АВАНГАРД КЛФ

AVANGARD KLF

ТОВ

LLC

вул. Весняна, 2/34,
м. с. Сокільники, Львівська обл., 81130,
Україна
Тел.:
+38 050 4456545,
+38 067 3604771
e-mail: kley.lak.farba@ukr.net

2/34, Vesnyana, Str.,
vil.Sokilnyky`, 81130, , Ukraine
Phone:
+38 050 4456545,
+38 067 3604771
e-mail: kley.lak.farba@ukr.net

57

ТОВ «АВАНГАРД КЛФ» – офіційний представник
ТМ «KLEIBERIT» (Німеччина). Клейові матеріали
(ПВА, ЕВА, ПУР, дисперсії ПУР) для меблевого та
деревообробного виробництв, інших галузей.
Захисна плівка «Ve-Ge» (Туреччина) для віконного
профілю, ПЕТФ плівка для захисту пресів.
Лакофарбова продукція: «Herlac» (Німеччина),
«Sylac» (Греція), «SIVAM» та «Sigmar Vernici»
(Італія).
Ми пропонуємо європейську якість та професійну
технічну підтримку.

AVANGARD KLF LLC is the official representative
of KLEIBERIT TM (Germany). Adhesive materials
(PVA, EVA, PUR, PUR dispersions) for furniture and
woodworking industries, other industries. Protective
film «Ve-Ge» (Turkey) for a window profile, PET film for
protection of presses.
Paint and varnish products: «Herlac» (Germany),
«Sylac» (Greece), «SIVAM» and «Sigmar Vernici»
(Italy).
We offer European quality and professional technical
support.
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exhibitors

АВС Сервіс

10

АВС Service

ТОВ

LIMITED LIABILITY COMPANY

пр. Соборності, 19 оф. 218,
м. Київ, 02160, Україна
Тел./Факс:
+38 044 5361625
e-mail: ooo.abc2000@gmail.com,
virutex@i.ua
www.abc-2000.com.ua
www.virutex.com.ua

Sobornosti, avenue 19 office. 218,
02160, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 5361625
e-mail: ooo.abc2000@gmail.com,
virutex@i.ua
www.abc-2000.com.ua
www.virutex.com.ua

10

Компанія «АВС Сервіс» сьогодні є однією з
провідних компаній, що займаються продажем
деревообробного устаткування, деревообробного
інструменту та надання послуг по затоці ріжучого
інструменту.
Спеціалісти «АВС Сервіс» надають технічну
підтримку при виборі інструменту для виготовлення
столярно-будівельних виробів, вікон, дверей, паркету,
меблів тощо.
У каталозі інструментів представлений широкий
діапазон алмазного інструменту, свердл, фрез,
дискових та стрічкових пил.

Today «ABC Service» is one of the leading
companies engaged in the sale of woodworking
machinery, woodworking tools and the provision of buy
cutting tools.
Specialists of «ABC Service» provide technical
support in choosing a tool for the manufacture of joiner’s
products, windows, doors, parquet, furniture, ets.
The catalog of tools presents a wide range of diamond
tools, drills, mils, disk saws and band saws.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

АРІЄС-УКРАЇНА
Тов

4

вул. Шашкевича, 72,
с. Ожидів, Буський район, Львівська обл.,
80530, Україна
Тел./Факс:
+38 032 6446984, 46985
e-mail: office@arjes.com.ua,
hemmel.ua@gmail.com
www.arjes.com.ua

У вересні 2013р. на засадах німецької якості
та найвищих вимогах була заснована фірма
ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА». Тісна співпраця ТзОВ
«АРІЄС-УКРАЇНА» з своїми партнерами – фірмою
«ARJES GmbH», (Німеччина) та ТзОВ «ХЕММЕЛЬУкраїна» (Україна) допомогли зарекомендувати себе
як надійного та висококваліфікованого продавця на
ринку виробництва машин для подрібнення.
Фірма ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА» пропонує
обладнання для переробки первинної та вторинної
сировини з наступним введенням їх в експлуатацію
та навчанням обслуговуючого персоналу, а також
гарантійне та після гарантійне обслуговування з
постачанням комплектуючих та запасних частин.
Для своїх клієнтів фірма пропонує найкращі
умови по цінах та сервісному обслуговуванні, які
забезпечуються протягом усього терміну експлуатації
устаткування. Особлива увага приділяється технічній
(сервісній) стороні питання, проводячи заміни
вузлів, монтаж/демонтаж та діагностику машин, ми
вирішуємо питання щодо збільшення надійності та
строків експлуатації обладнання.
ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА» активно працює
над збереженням традиційних ринків збуту та
ефективних пошуках нових, пропонує взаємовигідне
співробітництво.
Співпрацюючи з нами, Ви отримуєте компетентного
і професійного партнера, який вирішує проблеми для
впровадження ваших цілей у життя.
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exhibitors

Астра
Конструктор
Меблів 
та Астра
Розкрій

Astra Furniture Designer 
and Astra R-Nesting

вул. Робоча, 2 А, оф. 601,
м. Миколаїв, 54029, Україна
Тел.:
+38 095 4895807
Тел./Факс:
+38 0512 712200
e-mail: info@techno-sys.com
www.astrapro.com.ua

Robocha str. 2a, of. 609,
54029, Mykolaiv, Ukraine
Phone:
+38 095 4895807
Phone/Fax: +38 0512 712200
e-mail: info@techno-sys.com
www.astrapro.com.ua

7

Астра Конструктор Меблів та Астра Розкрій – це
основа комплексу програм для рішення усіх задач
від проектування меблів до оптимального розкрою
матеріалів, експорту файлів на верстати з ЧПК та
друку етикеток у цеху. Астра Конструктор Меблів програма проектування меблів та дизайну інтер’єру.
Зрозумілі та зручні інструменти забезпечують швидке
проектування, розташування меблів у приміщенні,
реалістичний перегляд проекту у тримірному просторі,
створення креслень і звітів по проекту та експорт
деталей проекту у програму розкрою та на верстати
з ЧПК. Астра Розкрій - програма оптимізації розкрою
листових та погонажних матеріалів забезпечує
швидке створення замовлення, автоматичне та ручне
формування карт розкрою, повний облік корисних
залишків та їх розкрій у наступних замовленнях, друк
етикеток, карт розкрою та звітів, експорт карт розкрою
на розкроювальні центри з ЧПК.

Astra Furniture Designer and Astra R-Nesting
this software for furniture production. Astra Furniture
Designer is intended for designing furniture. Simple and
user-friendly features ensure quick design, preparation
of drawings and export to CNC machining centers. Astra
R-Nesting is intended for optimizing rectangular nesting.
Intuitive tools found in this software enable users to:
automatically nest the order, quickly edit nesting layouts
by hand, calculate offcuts for further re-utilization, print
cutting diagrams, reports and labels, output cutting
diagrams to CNC cutting machines.
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71

exhibitors

Атон сервіс

Aton service

Тов

LIMITED LIABILITY COMPANY

вул. Драгомирова 10/10, к.61,
м. Київ, 01103, Україна,
Тел.:
+38 044 5865986
+38 094 8921070
e-mail: info@aton-service.com.ua
https://aton-service.com.ua

10/10, Dragomirova street, room 61,
01103, Kiev, Ukraine,
Phone:
+38 044 5865986
+38 094 8921070
e-mail: info@aton-service.com.ua
https://aton-service.com.ua

71

Компанія ТОВ «Атон сервіс» — український
виробник і розробник аспіраційного обладнання для
деревообробної, металургійної, легкої та хімічної
промисловості. Понад 14 років працює на ринку
України. Компанія виконує проектування, виробництво,
постачання, монтаж, запуск-налагодження, а
також сервісне обслуговування високоякісного
енергозберігаючого обладнання для промислових
підприємств. Фахівці компанії ТОВ «Атон сервіс»
пропонують комплексні рішення питань аспірації,
вентиляції та утилізації відходів.

Company «Aton service LTD» is the Ukrainian
designer and producer of aspiration equipment for
woodworking, metallurgical, light and chemical industry.
More than 14 years it is working on the market of Ukraine.
Company provides design work, production, supply,
assembly, pre-commissioning and service of high-quality
energy-saving equipment for industrial enterprises.
Specialists of Aton service Ltd. propose you the complex
solutions of aspiration and industrial ventilation.
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58

exhibitors

БАЙРІС

BAYRIS

ТВК, ТОВ

LTD

вул. Поліська, 6,
м. Львів, 79037, Україна
Тел.:
+38 096 2956300
e-mail: marketing@bayris.ua
www.bayris.ua

6, Poliska, Str.,
79037, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 096 2956300
e-mail: marketing@bayris.ua
www.bayris.ua

58

Група компаній BAYRIS розпочала свою діяльність
у 2007 році, створивши з того часу одну з найбільш
розвинених дистриб’юційних мереж в Україні.
Продукція компанії представлена в більш ніж 6000
торгових точок, включаючи найбільшу мережу
будівельних гіпермаркетів в сегменті DIY.
Більшість товарів компанії виготовляються на
сучасному виробничому підприємстві WEMACO, яке
входить в групу компаній BAYRIS. Завод WEMACO є
найбільшим виробником фасованої будівельної хімії
в Україні – добавок для бетонів та розчинів. Товари
підприємства представлені не тільки під власними
торговими марками групи компаній, а також й під
іншими марками, виготовленими по системі «PrivateLabel».
Група компаній BAYRIS, також є ексклюзивним
представником в Україні декількох провідних
європейських виробників лакофарбової продукції
(TM: PRIMACOL, LUXDECOR, ALTAX).
В тому числі є замовником на їх виробничих
потужностях товарів під власними торговими
марками.

The BAYRIS group of companies started its activities
in 2007, having established one of the most developed
distribution networks in Ukraine since then. The
company’s products are presented in more than 6,000
outlets, including the largest network of construction
hypermarkets in the DIY segment.
Most of the company’s products are manufactured at
the modern WEMACO production plant, which is part of
the BAYRIS group of companies. The WEMACO plant is
the largest producer of packaged construction chemicals
in Ukraine - additives for concrete and mortars. The
company’s products are presented not only under the
group’s own trademarks, but also under other brands
manufactured using the «Private-Label» system.
BAYRIS group of companies is also the exclusive
representative in Ukraine of several leading European
manufacturers of paints and varnishes (TM: PRIMACOL,
LUXDECOR, ALTAX).
Including is a customer at their production facilities
of goods under their own brands.
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13

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

БІОНІК ХАУС

ВН ВУД

Нвп ТОВ

ТзоВ

вул. К.Маркса, 9,
Київська обл., 02088, Україна
Тел.:
+38 096 4433545
Тел./Факс:
+38 044 5955319
e-mail: info@bionic-house.com.ua
www.bionic-house.com.ua

вул. Родини Крушельницьких, 14,
м. Львів, 79017, Україна
Тел.:
(067) 6727138,
(097) 8360110
Факс:
(032) 27557754
e-mail: infovnwood@gmail.com
www.vnwood.com.ua
www.vnwood.prom.ua

31

Компанія ТОВ «НВП «Біонік Хаус» займається
виробництвом екологічно-чистих фарб, лазурів,
антисептиків, лаків - для дерев’яних будинків, альтанок,
лавок, бруса, дошки, меблів, терас. Антисептичні
складові для базового захисту дерев’яних поверхонь
- на водній основі і органорозчинні на основі лляної
олії, як для сухих струганих поверхонь: клеєного бруса
так і для сирих необроблених поверхонь: зрубів,
дерев’яних стін з масиву. Фарби, лазурі, лесуючі
антисептики для захисту деревини від: атмосферних
опадів, впливу вологи, грибків, гниття, цвілі і синяви,
для підкреслення природного відтінку і текстури
деревини.
«Bionic House» оптимальне рішення для
природного й безпечного захисту деревини.

ВН ВУД займається продажем вживаного
т а н о в о г о д е р е в о о б р о б н о г о о бл а д н а н н я
провідних європейських компаній (багатопильні,
чотирьохсторонні, рейсмусні, фугувальні,фрезерні,
токарні верстати, гідравлічні преси, вайми, CNC
центри)
- проектування деревообробних виробництв
- сушильні камери
- фільтри для пофарбувальних камер (картонні,
скловолоконні, софітові, з крафткартону)
Індивідуальний підхід до потреб клієнта,
обладнання із складу та під замовлення.
Основна позиція - це продаж вже перевіреного або
повністю відреставрованого обладнання, готового
до роботи.
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exhibitors

ВОЛЬФ СИСТЕМ УКРАЇНА

WOLF SYSTEM UKRAINE

ТОВ

21

вул.Івана Франка, 40-B,
м. Київ, 01030, Україна
Тел.:
+38 066 4197560
e-mail: vitali.kondratenko@wolfsystem.de
www.wolfsystem.at

21

40-B, Ivana Franka, Str.,
01030, , Ukraine
Phone:
+38 066 4197560
e-mail: vitali.kondratenko@wolfsystem.de
www.wolfsystem.at

Компанія WOLF System із головними офісами в
Остергофені (Німеччина) та Шарнштайні (Австрія)
спеціалізується на будівництві дерев’яних, бетонних
конструкцій та збірних будинків.
Група компаній WOLF System вже більше 50 років
спеціалізується на розробці будівельних конструкцій
з бетону, сталі та деревини. Wolf System проектує та
споруджує будівлі та споруди для агропромислових
підприємств - це склади, залізобетонні резервуари
та фундаменти. Від простого складу до складних
спеціалізованих споруд, від будинків за типовими
проектами до житлових будинків із індивідуальним
плануванням, від найменшого резервуара до
габаритних силосів із ємкістю 10.000 м³ – WOLF
System пропонує широкий і добре продумаий спектр
продуктів.
Wolf System зацікавлена у збуті циліндричних
резервуарів для біогазових установок, а також силосів
для деревообробної промисловості. Компанія будує
резервуари та силоси різних конструкцй від 2,5 м
до 50 м в діаметрі – для рідких і твердих матеріалів
усіх видів.

WOLF System – specialised in developing concrete,
steel and wood structures with main companies in
Osterhofen (GER) and Scharnstein (AUT)
With an experience of more than 50 years, WOLF
System is an international successfull company and
reliable partner for agricultural buildings and structures,
warehouses, reinforced concrete silos and tanks as well
as prefabricated houses.
From a simply warehouse to ambitious special
buildings, from a sophisticated type house to an individual
planned private home, from the smallest tank to big wood
chip silos with a capacity of 10.000 m³ – WOLF System
offers a wide and sophisticated array of products.
We want to sell reinforced concrete tanks for biogas
plants and silos for the wood industry. We build tanks
and silos in a variety of construction, from a diameter of
2,5 m to a diameter of 50 m, for liquid or solid materials
of all kind.
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64

exhibitors

Вудбудпром

WoodBuildProm

ТОВ

LLC

вул.Наукова, 12а ,
м. Львів, 79052, Україна
Тел.:
+38 098 7310932,
+38 068 5405548
e-mail: sales@woodbud.com.ua
www.woodbud.com.ua

12a, Naukova, Str.,
79052, Lviv , Ukraine
Phone:
+38 098 7310932,
+38 068 5405548
e-mail: sales@woodbud.com.ua
www.woodbud.com.ua

64

Компанія «ВудБудПром» займається продажем
професійних матеріалів для опорядження деревини –
масла, клеї, абразивні та лакофарбові матеріали.
К о м п а н і я « В уд Б уд П р о м » є о ф і ц і й н и м
представником на території України:
- American Wood Oil (США)
- Borma Wachs (Італія)
- Vincents Polyline (Латвія)

WoodBudProm company is engaged in the sale of
professional materials for finishing wood - oils, glues,
abrasives and paint and varnish materials.
WoodBudProm Company is an official representative
on the territory of Ukraine:
- American Wood Oil (USA)
- Borma Wachs (Italy)
- Vincents Polyline (Latvia)
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exhibitors

ГАЛАКТИК

MАNUFACTURING COMPANI 
GALACTIC

Виробнича компанія Тов

20

вул. Сім’ї Хохлових, 8,
м. Київ, 04119, Україна
Тел.:
+38 097 3532233
Тел./Факс:
+38 044 3532353
e-mail: info@galactic.kiev.ua
www.galactic.kiev.ua

Limited Liability Company

20

8, Khokhlov family Str.,
04119, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 097 3532233
Phone/Fax: +38 044 3532353
e-mail: info@galactic.kiev.ua
www.galactic.kiev.ua

ТОВ «Виробнича компанія» ГАЛАКТИК «проводить
проектування, виробництво, монтаж, сервісне
обслуговування промислового обладнання за
наступними напрямками:
- модульні системи аспірації вакуумного типу з
поверненням теплого повітря в цех;
- Модульні системи аспірації з поверненням
теплого повітря в цех;
- Обладнання фарбувальних камер;
- Обладнання лісосушильних камер конвективного
типу;
- Відцентрові вентилятори високого і середнього
тиску;
- Кошти цехової механізації;
- Столи для ручної шліфовки.

LL C « M AN U F A C T U R I N G C O M P AN I
GALACTIC»carries out design, production, installation,
service of the industrial equipment in the following
directions:
- modular aspiration systems of vacuum type with
return of warm air in shop;
- Modular aspiration systems with return of warm
air in shop;
- Equipment for painting chambers;
- Equipment of convection-type forest drying
chambers;
- Centrifugal fans of high and average pressure;
- Means of shop mechanization;
- Tables for manual grinding.
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ГАРМАТА УКРАЇНА

GARMATA UKARAINE

Тов

LIMITED LIABILITY COMPANY

вул. Індустріальна, 3В,
м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл., 32302, Україна
Тел.:
+38 097 5235963,
+38 067 858583
e-mail: Garmata.tools@gmail.com
garmata-tools.com.ua

3V, Indystrialna Str.,
32302, , Ukraine
Phone:
+38 097 5235963,
+38 067 2858583
e-mail: Garmata.tools@gmail.com
garmata-tools.com.ua

5

GARMATA – український виробник професійного
дереворізального інструменту з 2016 року.
Представлено широкий спектр дереворізального
інструменту з механічним кріпленням твердосплавних
ріжучих пластин TIGRA, CERATIZIT.
Виробничі потужності GARMATA базуються на
сучасному високоточному обладнанню з ЧПУ.
Надається повний спектр послуг сервісу
дереворізальному інструменту.
Garmata-tools.com.ua

GARMATA is an Ukrainian manufacturer of
professional wood cutting tools since 2016.
A wide range of wood cutting tools with mechanical
fastening of carbide cutting inserts TIGRA, CERATIZIT
is presented.
GARMATA production facilities are based on modern
high-precision CNC equipment.
A full range of wood cutting tool service is
provided.
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Гармонія
Технофільтр

Harmony Technofilter
GMBH

ТОВ

15

вул. Авіаційна, 39, оф. 7,
м. Дніпро, 49017, Україна
Тел./Факс:
+38 056 7982334
e-mail: garmonika@ua.fm

15

vul. Aviazijna, 39, of. 7,
49017, Dnipro, Ukraine
Phone/Fax: +38 056 7982334
e-mail: garmonika@ua.fm

ТОВ «Гармонія-Технофільтр» є виробником
різноманітних фільтроелементів до аспіраційного
(рукава, касети фільтрувальні), вентиляційного
(панельні, кишенькові, гофровані фільтри, клас
очистки G4; F5,F7, F9),
текстильні повітроводи і іншого фільтраційного
о б л а д н а н н я ( м і ш к и ф і л ьт р у в а л ь н і д о
стружкопилососів, серветки фільтрувальні до
фільтропресів, мішки фільтрувальні для рідин
- фарби, лаки, олія, водопідготовка - з рейтингом
фільтрації від 1 до 1400мкм). Висока якість, помірна
ціна, багаторічний досвід, новітні технології, гнучке
та оперативне сприйняття запитів. Стельові фільтри
для фарбувальних камер (П3,П5)

Harmony-Technofilter Ltd. is a manufacturer of
various filter elements for aspiration (sleeves, filter
cartridges), ventilation (panel, pocket, corrugated filters,
cleaning class G4, F5, F7, F9),
textile air ducts and other filtration equipment (filter
bags for chip cleaners, filtering napkins for filter presses,
filtering bags for liquids - paints, varnishes, oils, water
treatment - with a filtering rating of 1 to 1400 μ). High
quality, reasonable price, years of experience, cuttingedge technology, flexible and prompt perception of
requests. Ceiling filters for coloring chambers (П3, П5)
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ГРАНТЕХ ІНЖИНІРИНГ

GRANTECH inginiring

ТОВ

42

пр. Перемоги, буд. 89-А, прим. 227 ,
м. Київ, 03115, Україна
Тел.:
+38 044 4510228
Факс:
+38 044 4510230
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua

42

89-A, Peremogy Av., 227
03115, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 4510228
Fax:
+38 044 4510230
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua

Основними напрямк ами діяльності групи
компаній ICK Group є розробка й впровадження
технологій по виробництву гранульованого біопалива
(пеллет); проектування та будівництво біопаливних
комплексів «під ключ»; виготовлення технологічного
обладнання ТМ GRANTECH для сушіння біомаси
та її гранулювання; виконання шефмонтажних та
пусконалагоджувальних робіт, навчання персоналу.
Після запуску виробництва замовнику
забезпечується: гарантійне та сервісне обслуговування,
необхідні запасні частини (матриці, ролики та інші).
ГК ICK Group також розробляє та впроваджує
енергозберігаючі технології на основі використання
альтернативних видів палива та обладнання TM
GRANTECH: теплогенератори на подрібненій біомасі
для сушарок деревини та іншого теплотехнічного
обладнання.

Development and application of technologies of
production granulated biofuel (pellets), designing,
construction of the biofuel plants on turn-key basis,
production of the process equipment under TM
GRANTECH for drying of biomass and its pelletizing;
supervision and adjustment work, personnel training are
the main fields of ICK GROUP’s activity.
After putting the production into operation the
customer is provided with guaranty and after-sale
services, required spare parts (dies, rollers etc.).
ICK Group develops and implements energy saving
technologies using alternative fuel and TM Grantech
equipment: heat generators operating on chopped
biomass for wood drying other heat equipment.
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ГУРТІВНЯ А

GYRTIVNYA A

вул.Луганська 6A,
м.Львів, 79034, Україна,
Тел.:
+38 098 9961691
+38 097 4199508
+38 097 4199427
+38 096 4452246
e-mail: Fasad2012@i.ua
INSTAGRAM - «hurtivnya.a»,
FACEBOOK - «Розсувні системи»

Lyganska str. 6A,
79034, Lvov, Ukraine,
Phone:
+38 098 9961691
+38 097 4199508
+38 097 4199427
+38 096 4452246
e-mail: Fasad2012@i.ua
INSTAGRAM - «hurtivnya.a»,
FACEBOOK - «Розсувні системи»

38

Компанія «Гуртівня А» є лідером на ринку
в меблевій галузі з продажу комплектуючих до
меблів, працює вже 6 років,за які завоювала довіру в
клієнтів! Привітний і компетентний персонал завжди
надасть вичерпну інформацію стосовно продукції.
Компанія займається продажем дверей до шафикупе (найбільший вибір профілю який підійде під
будь який дизайн), міжкімнатних перегородок(які є
чудовим рішенням для будь якого інтерєру), фасадів:
плівкових,рамкових, фарбованих, шпонованих,
акрилових, з HPL пластику,алюмінієві рамкові
фасади. Великий вибір кухонних стільниць і стінових
панелей. Скіналі як сучасне і практичне рішення
інтерєру, яке користується шаленою популярністю в
наших клієнтів! Вся продукція виготовлена з якісної
сировини,також надається гарантія, що свідчить про
добросовісне відношення до своєї справи!
Лозунг компанії ГУРТІВНЯ А «ЯКІСТЬ ПОНАД
УСЕ»

The company «Gurtivnya A» is the market leader in
the furniture industry for the sale of furniture components,
has been operating for 6 years, for which it has won the
trust of customers! Friendly and competent staff will
always provide comprehensive product information. The
company sells doors to the sliding door wardrobe (the
largest choice of profile that will suit any design, interior
partitions (which are a great solution for any interior,
facades: film, frame, painted, veneered, acrylic, HPL
plastic, aluminum frames. A large selection of kitchen
countertops and wall panels.Skinali as a modern and
practical interior solution, which is wildly popular with our
customers! All products are made of quality raw materials,
also a guarantee of good faith in their business!
«ABOVE ALL»
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ДОМІНАНТ

DOMINANT

ФОП Дьячищенко Максим
Олександрович

PE Diachyshenko Maksym
Oleksandrovych

вул. Кириленка, 24,
м. Біла Церква, Київська обл.,
09114, Україна
Тел.:
+38 067 7228293,
+38 097 5093876
e-mail: dominant-cnc@ukr.net
http://dominant-cnc.prom.ua

Kirilenka Str, 24,
09114, Bila Cerkva, Ukraine
Phone:
+38 067 7228293,
+38 097 5093876
e-mail: dominant-cnc@ukr.net
http://dominant-cnc.prom.ua

22

Компанія «ДОМІНАНТ ЧПУ» – швидкозростаюча
компанія, що заснована в 2012 р. Ми спеціалізуємося
на виробництві високоточних та надійних верстатів
з ЧПУ. Постійний контроль якості в поєднанні
з висококваліфікованим персоналом гарантує
виконання замовлень різної технічної складності.
Фундаментальні основи компанії: надійність,
продуктивність, якість. Ми не лише розробляємо
та випускаємо серійно моделі деревообробних
верстатів, але й пропонуємо комплексні рішення щодо
індивідуальних потреб клієнта. Інноваційні та надійні
технології дозволяють збільшувати ефективність і
можливості замовника на ринку.
Н а ш к л і є н т з а вж д и м ат и м е к о н к ур е н т н і
переваги.

The company «Dominant CNC» is a fast-growing
company, established in 2012. We specialize in producing
of high-precision and reliable machines with CNC. The
constant quality control combined with a highly qualified
staff ensures the implementation of orders of various
technical difficulty. The fundamentals of our company
are reliability, productivity and quality. We not only
elaborate and produce serial models of woodworking
machines, but also offer the complete solutions for
individual requirements of a client. Innovative and reliable
technologies allow to increase the efficiency and the
client’s market opportunities.
Our client will always have competitive advantages
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ЕУВУД

EUWOOD

Приватне підприємство

Private enterprise

вул.Клюсівська ,15/12 ,
м. Червоноград, Львівська обл.,
80100, Україна
Тел.:
+38 098 9958507
e-mail: euroservicecolor@ukr.net
www.renneritalia.com

15/12 Klusivska Str.,
80100, Chervonograd, Ukraine
Phone:
+38 098 9958507
e-mail: euroservicecolor@ukr.net
www.renneritalia.com

14

Компанія «EUWOOD» займається продажем
промислових лаків та фарб для професійного
використання (Поліуретанових, Акрилових , Водних
, Нітро, УФ-сушка,) для меблевого виробництва. Ми
є представником преміального виробника RENNER
Italia а також Ми пропонуємо засоби кріплення та
монтажу для деревини від топової компанії Європи
SPAX виробництво Німеччина.
«EUWOOD» це комплексне рішення монтажу та
обробки деревини.

EUWOOD sells industrial varnishes and paints for
professional use (Polyurethane, Acrylic, Water, Nitro, UVdrying,) for furniture production. We are a representative
of the premium manufacturer RENNER Italia and We
also offer fasteners and installation for wood from the top
European company SPAX from Germany.
EUWOOD is a complete installation and finishing
solution for wood.
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ЗОЛОТЕ РУНО, УКРАЇНА

GOLDEN FLEECE, UKRAINE

Промислова компанія, Тов

INDUSTRIAL COMPANY, LLC

вул. Бережанська, 9,
м. Київ, 04074, Україна
Тел./Факс:
+38 044 2551435
e-mail: Osmolovych23@i.ua
www.Abrasive.com.ua

9, Berezhanska Str.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 2551435
e-mail: Osmolovych23@i.ua
www.Abrasive.com.ua

23

Золоте Руно: інструменти та технології для
високої культури обробки матеріалів. Компаніявиробник шліфувального і ріжучого інструменту.
Ми виробляємо і продаємо не просто інструмент, а
досконалу технологію його використання. Цінність
виробництва компанії Золоте Руно полягає у
величезній досвіді рішень технічних завдань, веденні
клієнтських проектів з нуля. Ми залучаємо іноземних
фахівців зі світовим досвідом та знаннями конкретних,
найбільш ефективних галузевих рішень. Також
можливий аудит технічних процесів на виробництві
клієнта. Наші фахівці підберуть для Вас найбільш
відповідний варіант інструменту, з огляду на всі Ваші
побажання.

Golden Fleece: tools and technologies for high
culture of materials processing. Manufacturer of
grinding and cutting tools. We produce and sell not just
a tool, but the perfect technology to use it. The value of
Golden Fleece’s production lies in the vast experience of
solving technical problems, managing customer projects
from scratch. We attract foreign specialists with world
experience and knowledge of specific, most effective
industry solutions. It is also possible to audit technical
processes in the customer’s production. Our specialists
will select the most suitable version of the tool for you,
taking into account all your wishes.
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ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ

INDUSTRIAL SOLUTIONS

НВП, ТОВ

LLC

вул.Центральна, 59,
м. Слов’янськ, Donetsk region,
84122, Україна
Тел.:
+38 066 1442176
e-mail: sale.insolutions@gmail.com
www.Insol.prom.ua

59, Centralna Str.,
84122, Slov’yansk, Ukraine
Phone:
+38 066 1442176
e-mail: sale.insolutions@gmail.com
www.Insol.prom.ua

62

ТОВ «НВП» Індустріальні рішення» займається
розробкою, проектуванням і реалізацією проектів
п о о х ол од ж е н н ю , з в ол о ж е н н ю п о в і т р я н а
деревообробних, промислових та тваринницьких
підприємствах.
ТОВ» НВП «Індустріальні рішення» пропонує:
- Системи підтримки вологості в на
підприємствах;
- Системи охолодження повітря;
- Мийки високого тиску;
- Арки дезінфекції;
- Форсунки для мийки і розпилення рідин.

LLC «Industrial Solutions» is engaged in the
development, design and implementation of projects for
cooling, humidification at woodworking, industrial and
livestock enterprises.
LLC «Industrial Solutions» offers:
- Moisture maintenance systems in enterprises;
- Air cooling systems;
- High pressure washers;
- Arches of disinfection;
- Nozzles for washing and spraying of liquids;
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ІНТЕКС

INTEKS

Група підприємств

Private enterprise

вул. Кн. Коріатовичів, 25,
м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл., 32300, Україна
Тел.:
+38 097 9000033
Тел./Факс:
+38 038 4935366,
+38 03849 34536
e-mail: Inteks.company@gmail.com
www.inteks.com.ua

5, Vutisha St.,
32300, Khmelnytsky region,
Kamianets-Podilsky, Ukraine
Phone:
+38 097 9000033
Phone/Fax: +38 038 4935366,
+38 03849 34536
e-mail: Inteks.company@gmail.com
www.inteks.com.ua

11

«Інтекс» – перша компанія на пострадянському
просторі, яка почала виробництво пил дискових з
розклинюючими ножами. Пили виробництва «Інтекс
плюс» працюють на 30-40% довше вітчизняних
аналогів завдяки використанню сплаву «CERATIZIT»
та сталей від «THYSSEN KRUPP».
Також ми є офіційним представником «Foréienne»
в Україні; Роботизована лінія для загострювання
пил «Vollmer», неабияк змінила розвиток компанії та
спрямувала на курс автоматизації та всесвітнього
визнання. Окрім виробництва, реалізації якісного
інструмента, ми відновлюємо і готуємо до експлуатації
вживане вітчизняне і закордонне обладнання, маємо
столярний цех, де випробовуємо інструмент.
Ми працюємо для тих хто працює!

«Inteks» – the first company in the post-Soviet
space, which started the production of disk blades with
disassembling knives. Saws from «Intex plus» work
30-40% longer than domestic analogues due to the use
of the alloy «CERATIZIT» and steels from «THYSSEN
KRUPP».
We are also the official representative of Foréienne
in Ukraine; The robotized Vollmer dust excitement line
changed the development of the company and changed
its course to automation and worldwide recognition. In
addition to the production, implementation of a quality
instrument, we rebuild and prepare for use domestic
and foreign equipment used, we have a carpenter shop,
where we test the tool.
We work for those who work!
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ІТС-ТЕХНОЛОДЖІ

ITS- TECHNOLOGY

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

PP

вул.Тракт Глинянський, 29,
м. с.Підбірці, Пустомитівський р-н,
Львівська обл., 79024, Україна
Тел.:
+38 032 2902277
e-mail: inbox@itstechnology.com.ua
http://navantazhuvach.com

29,Trakt Hlynyanskyi Str.,
vil.Pidbirtsi, lviv region, 79024, , Ukraine
Phone:
+38 032 2902277
e-mail: inbox@itstechnology.com.ua
http://navantazhuvach.com

60

Пропонуємо широкий асортимент складського
обладнання нового та Б\У, сервісне обслуговування,
оренду,запчастини.
Реалізує продукцію найвідоміших світових
виробників, таких ТМ як: LINDE, TOYOTA, Hyundai,
HC, Nissan, Clark...
М и д о п о м о ж е м о з п і д б о р о м т ех н і к и т а
проконсультуємо.
Екстрений виїзд мобільної сервісної бригади на
місце роботи техніки(діагностика та при можливості
ремонт техніки).
Ви маєте можливість Тест-драйву техніки.
Ваш Успіх-Наша Мета !

Sells products of the world’s most famous
manufacturers, such as TM as: LINDE, TOYOTA,
Hyundai, HC, Nissan, Clark ...
We will help with the selection of equipment and
advise.
Emergency departure of the mobile service team to
the place of work of the equipment (diagnostics and, if
possible, repair of the equipment).
You have the opportunity to test drive the
equipment.
Your Success is Our Goal!
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35

exhibitors

КАМОЦЦІ

CAMOZZI

ТОВ

LIMITED LIABILITY COMPANY

вул.Кирилівська, 1–3, секція «Д»,
м. Київ, 04080, Україна
Тел.:
+38 050 3245629
Тел./Факс:
+38 044 5369520
e-mail: e.kovalenko@camozzi.ua
www.camozzi.ua

Kirilivska str. 1-3, section D,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 050 324 5629
Phone/Fax: +38 044 536 9520
e-mail: e.kovalenko@camozzi.ua
www.camozzi.ua

35

ТОВ «КАМОЦЦІ» – підрозділ всесвітньо відомого
італійського концерну Camozzi Group. Протягом 27-ти
років компанія займає провідні позиції з виробництва і
продажу пневматичної апаратури на території України
і далеко за її межами. Штаб-квартира Камоцці в
Україні знаходиться в місті Київ за адресою : вулиця
Кирилівська, 1-3.
Виробничі потужності, величезний склад готових
виробів, відточена логістика, сертифікована продукція,
100% – тестування на кожному етапі виробництва
гарантують нашим клієнтам бездоганну якість і
сервіс.

Ltd. «Camozzi» – division of the world-famous
Italian concern Camozzi Group During the 27 years the
company has a leading position in the production and
sales of pneumatic equipment in Ukraine and far beyond
its borders headquarters Camozzi in Ukraine is located
in Kyiv at the address. : Cyrilivska street, 1-3.
Production capacity, a huge warehouse of finished
products, perfected logistics, certified products, 100%
tested • Max at every stage of production guarantee our
customers perfect quality and service.
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КАРБОГОЛД

CarboGold 

Тов

LIMITED LIABILITY COMPANY

с.Кошівка, вул.Шосейна, 3,
Чернігівська обл., 15518, Україна
Тел.:
+38 063 2272824,
+38 093 2090850
e-mail: sales.carbogold@gmail.com

vil Koshivka, Shoseina Str.3,
15518, Chernigivsk region, Ukraine
Phone:
+38 063 2272824,
+38 093 2090850
e-mail: sales.carbogold@gmail.com

36

Компанія ТОВ «Карбоголд» – це виробник і
експортер деревного вугілля в країни Євросоюзу
з 2015 року. З 2019 року ми розпочали виробляти
брикетованє вугілля. Виробництво здійснюється в
Україні, на основі наших запатентованих технологій,
які є безпечними для навколишнього середовища
і забезпечують стабільно високу якість вугілля.
Продукт сертифікований TFT (The Forest Trust).
Компанія ТОВ «Карбоголд» виробляє вугілля
на нових печах, розроблених компанією «СинергіяМрія». Ці печі можна сміливо назвати кращими в світі,
так як вони використовують всі останні розробки в цій
галузі. Таким чином, наше обладнання дозволяє дуже
чітко контролювати якість одержуваної продукції.

The company «CarboGold» is a manufacturer and
exporter of charcoal to the EU countries since 2013 and
certified by the TFT. Since 2019, we have started to
produce briquetted coal. It’s safe to work in Ukraine, on
the basis of our patented technologies, which are safe
for the middle class and ensure a stable high quality of
the world.
The company «CarboGold» produces charcoal using
new furnaces, developed by SYNERGY-DREAM. These
furnaces can be called the best in the world, since they
are using all the latest developments in the industry.
Thus, our equipment allows to control production quality
very intelligible.
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КІВЕРЦІЛІСМАШ

КМА –ЮКРЕЙН

Приватне
підприємство

ТОВ

вул. Академіка Кравчука, 4,
м. Ківерці, Волинська обл., 45200, Україна
Тел.:
+38 050 9071298,
+38 067 6880052,
+38 050 9008610
Тел./Факс:
+38 033 6540613,
+38 033 6521479
e-mail: lismash.s@ukr.net
www.lismash.com.ua

вул. Карбишева,1, оф. 411
м. Луцьк, 43023, Україна
Тел.:
+38 067 7941952
e-mail: sale@kma-ukraine.com
www.kma-ukraine.com.ua

70

ПП «Ківерцілісмаш», являється провідним
виробником технологічних ліній та окремих верстатів
для повної переробки деревини.
Обладнання наше високопродуктивне, надійне,
просте в експлуатації, не потребує особливих
кліматичних умов, постійно вдосконалюється, як
по номенклатурі і модельному ряду, так і по якості,
надійності, розширенню технічних можливостей.
Дуже гарно себе зарекомендували багатопили всіх
моделей та модифікацій: одновальні ЦРМ, СМ1В150(180); двохвальні СМ2В з висотою пропилу до
260 мм. А одно-двохвальні багатопили сімейства
ВД-100 (висота пропилу до 150 мм) взагалі є хітом
продаж. Брусувальні верстати СБ-36 з нижнім або
дворівневим розміщенням пил якісно та продуктивно
переробляють колоди діаметром до 250, 300, 360,
420 мм. Незамінними для масового виробництва
одномірної заготовки є торцювальний верстат з
механічною подачею ТМ-10 з кількістю пил до шести.
Отримати додатковий прибуток допоможуть верстати
для переробки обаполів ВПГ-20, ВОУ-100 та обрізний
ПО-6М з можливістю постава чотирьох пил.
При виготовленні верстатів можуть бути враховані
індивідуальні побажання замовника.
Полегшать працю передавальні пристрої та
допоміжне обладнання, а навчання, за допомогою
наших спеціалістів, сприятиме правильній
та ефективній експлуатації придбаного Вами
обладнання.

Компанія «КМА-Юкрейн» є прямим імпортером та
офіційним представником європейських виробників
деревообробного обладнання: HOLZMANN,
ROBLAND, REMA, WINTER-HOLZTECHNIK.
Згідно із запитом клієнта пропонуємо та постачаємо
вживане обладнання.
Надаємо консультації з підбору обладнання згідно
із завданням клієнта, послуги з налаштування та
запуску обладнання, сервісного обслуговування.
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КОМКОНТ

KOMKONT

Тов

32

вул. Федюнинського, 19,
г. Гомель, 246007, Республика Беларусь
Тел.:
+375 232 682773,
+375 44 7756980
Тел./Факс:
+375 232 682814
e-mail: info@komkont.com
www.komkont.com

32

19, Fedunskogo Str.,
246007, Gomel, Belarus
Phone:
+375 232 682773,
+375 44 7756980
Phone/Fax: +375 232 682814
e-mail: info@komkont.com
www.komkont.com

ТОВ «КОМКОНТ» здійснює виробництво, монтаж
і запуск котельних установок, які утилізують відходи
деревини (тирса, стружка, тріска, кора, пил, кускові
відходи, відходи меблевого виробництва (ДСП, МДФ,
ДВП), сільськогосподарську біомасу.
Котли випускаються за ліцензією французької
фірми COMPTE R:
- котли водогрійні типу COMPACT потужністю
від 150 до 10000 кВт, що працюють повністю в
автоматичному режимі;
- парові котли типу АТ від 1 до 12 т / пара час
максимальним тиском до 22 Атм.

J.V. KOMKONT specializes in the production,
installation and commissioning of boiler plants utilizing
wood waste (sawdust, shavings, chips, bark, dust, bulk
waste, manufacture of furniture (particleboard, MDF,
hardboard), agricultural biomass. Boilers are produced
under the license of the French company COMPTE R:
- boilers water heating type COMPACT with capacity
from 150 to 10,000 kW, operating fully automatically; steam boilers from 1 to 12 t / h with maximum pressure
up to 22 ATM.
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ЛЕНІВ
ТЗОВ

63

вул.Автоливмашівська, 4,
м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
Тел.:
+38 034 2723993,
+38 096 3539657
Факс:
+38 034 2723994
e-mail: leniv_ltd@ukr.net
www.leniv.com.ua

ТОВ «Ленів» – український виробник професійного
ріжучого інструменту для деревообробки.
Засноване у 2005 році як підприємство з ремонту та
загострення стрічкових пил, компанія пройшла довгий
шлях і сьогодні є одним із найрозвиненіших виробників
інструменту для деревообробного бізнесу та переробки
відходів деревини.
ТОВ «Ленів» вирізняється власною виробничою базою,
багаторічним досвідом роботи, сучасним обладнанням та
кваліфікованим персоналом, які допоможуть правильно
підібрати інструмент під індивідуальні потреби клієнта.
Більше того, підприємство є одним із лідерів на ринку
України, яке має завершений цикл виробництва дискових
пил, стрічкових пил та рубальних ножів. Для їх виготовлення
компанія застосовує такі ж матеріали і технології, що
використовуються провідними європейськими брендами,
зокрема, Tigra, Uddeholm, Vollmer.
За роки наполегливої праці підприємство значно
наростило виробничі потужності, оновило устаткування
та розширило перелік товарів і послуг, що представлені
на ринку під торговою маркою «Ленів». Насамперед,
це: дискові пили по дереву; дискові пили для металу та
композитних матеріалів; рубальні ножі; широкі стрічкові
пили; вузькі стрічкові пили; рамні пили; стругальні ножі на
рейсмус і фуганок; змінні твердосплавні пластини; фрези
та стругальні голови.
Поміж усього виконуємо сервіс інструменту: вальцювання
і стелітування широких стрічкових пил, зварку стиків,
реставрацію зубів дискових пил, профілювання ножів,
загострення інструментів;
Також надаємо професійні послуги зі шліфування та
відновлення бомбажу шківів стрічкових пилорам. Маємо
досвід виконання робіт на найбільш розповсюджених
пилорамах - Wravor, Mebor, Primultini, Neva.
ТОВ «Ленів» пропонує: широкий асортимент товарів для
деревообробного бізнесу, сервіс інструментів; кваліфіковану
консультацію при виборі товару; інформацію про вартість
інструментів та їх обслуговування, терміни виконання робіт;
виготовлення інструменту на замовлення під індивідуальні
потреби клієнта; продаж готових інструментів, доставка по
Україні протягом 1-3 дні; використання сертифікованих
матеріалів; виїзд менеджера до місця знаходження
клієнта;
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ЛІСОВА ТЕХНІКА

FOREST TECHNICS

Тов

LLC

вул. Національного відродження, 5,
смт. Велика Березовиця,
Тернопільська обл., 47724, Україна
Тел.:
+38 067 3540700
Тел./Факс:
+38 099 3540700,
+38 067 6745068
e-mail: info@listeh.com.ua
www.listeh.com.ua

вул. Національного Відродження, 5,
смт. В.Березовиця, Тернопільський р-н.,
Тернопільська обл., 47724
Phono:
+38 067 3540700,
+38 099 3540700,
+38 067 6745068
e-mail: info@listeh.com.ua
www.listeh.com.ua

12

Здійснюємо підбір, продаж, сервіс нової та
вживаної техніки для лісозаготівлі, транспортування
та переробки деревини. Трактори LKT , харвестери,
форвардери, причепи з маніпуляторами; лебідки,
канатні системи MAXWALD; обладнання для
переробки деревини на дрова та тріску (щепу)
PEZZOLATO; торцювання пакетів та колод PRINZ;
фарби для маркування деревини SOPPEC; техніка
для різання та корчування дерев WESTTECH.

We provide clients with the new and used equipment
for wood processing, logging and transportation. Skidders
LKT , harvesters, forwarders; trailers with manipulators;
winches and cable systems MAXWALD; chainsaws
for woodcutting PRINZ; chippers and equipment for
firewood processors PEZZOLATTO; paints for wood
marking SOPPEC; equipment for cutting and uprooting
trees WESTTECH.
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М-ГРУПП

M-GROUP

ТЗОВ

LLC

вул. Микільсько-Слобідська, 6Б,
м. Київ, 02002, Україна
Тел./Факс:
+38 044 5022714
e-mail: info@m-g.com.ua
www.m-g.com.ua

Mykilsko-Slobidska str. 6B,
02002, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 5022714
e-mail: info@m-g.com.ua
www.m-g.com.ua

39

Компанія «М-ГРУПП» працює на ринку України
для втілення багатограних ідей в області реалізації
деревообробного інструмента провідних європейських
виробників. Основні критерії: якість, надійність та
конкурентноспроможність.
Так, наприклад, інструмент італійської компанії
FREUD, давно завоював лідируючі позиції серед
виробників дереворіжучого інструменту. Їх більш ніж
п`ятидесятирічний досвід у виробництві різноманітного
деревообробного інструменту, дозволяє ефективно
застосовувати його для вирішення найсміливіших
завдань. Цей інструмент зарекомендував себе і
користується популярністю у деревообробників
всього світу.
На підприємствах Freud виготовляється практично
весь спектр дереворіжучого інструменту:
- твердосплавні пластини;
- насадні фрези;
- дискові пили;
- алмазний інструмент;
- кінцеві фрези;
- свердла;
- інструмент для CNC-центрів та ін.
Тут завжди можна знайти інструмент гідний уваги
кожного деревообробника.
Крім цього буде запропоновано інструмент для
виробництва металопластикових вікон – новий
напрямок компанії «М-ГРУПП».

Company «M-Group» works on the Ukrainian market
for an embodiment of many-sided ideas in the field of
realization of the tools for wood-processing, produced by
the leading European manufacturers. The basic criteria:
quality, reliability and competitiveness.
So, for example, the tool of Italian company
FREUD for a long time wins leading positions among
manufacturers of the tool for wood-cutting. Their more
than fifty-years experience in manufacturing various
tools for wood-processing allows efficient applying of
tools for solving the most courageous tasks. These tools
have proved themselves and are popular among wood
products manufacturers all over the world.
At Freud enterprises all spectrum of the tool for woodcutting is produced:
- hard- alloy inserts;
- slabbing cutters;
- circular saws;
- diamond tools;
- final cutters;
- router bits;
- tools for the CNC-centers, etc.
It is always possible to find here tools noteworthy
for each expert.
In addition tools for metal-plastic windows producing
would be exhibited – as new working direction of «MGROUP» company.
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МАРКЕТЛІС

MARKETLIS

Пп

Pe

вул. Оксамитова, 11,
с. Петропавлівська Борщагівка,
Києво-Святошинський р-н, Київська обл.,
08130, Україна
Тел.:
+38 044 4951162
Тел./Факс:
+38 044 4951162
e-mail: info@mlis.com.ua
www.marketlis.com.ua

11, Oksamytova Str.,
Kyiv-Petropavlivska Borshagivka,
08130, Kyiv region, Ukraine
Phone:
+38 044 4951162
Phone/Fax: +38 044 4951162
e-mail: info@mlis.com.ua
www.marketlis.com.ua

45

Компанія «Маркетліс» займається постачанням
сучасного обладнання, верстатів, технологій та
інструменту для деревообробних та меблевих
підприємств України.
Основні постачальники – це відомі світові
виробники, такі як: Homag Group, Altendorf, Dür,
Maggi, Greda, Freud, AKE, Tigra, AC Word та інші.
Для довготривалої експлуатації верстатів і
обладнання компанія «Маркетліс» виконує монтажні
та пусконалагоджувальні роботи, здійснює гарантійне
та післягарантійне обслуговування обладнання,
ремонт та відновлення верстатів.
К р і м то го , к о м п а н і я « М а р к етл і с » н а д а є
інжинірингові та технологічні консультаційні послуги
по створенню нових сучасних деревообробних та
меблевих виробництв і модернізації діючих цехів та
підприємств.

Private enterprise «Marketlis» supplies modern
equipment, machines, technologies, spare parts and
tools for woodworking and furniture enterprises from the
world’s leading manufacturers such as Homag Group,
Altendorf, Dür, Maggi, Greda, Freud, AKE, Tigra, AC
Word and others.
Private enterprise «Marketlis» provides installation,
adjustment and assembly works, performs warranty and
post-warranty services, repair and renewal of machines
for their long-term operation.
Besides, private enterprise «Marketlis» provides
engineering and technology consulting services for the
creation of modern woodworking and furniture production
facilities and modernization of existing plants.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

МЕЛЬНИЧУК
КОМПАНІ

Тов

МЕТАЛІСТ

ТОВ

1

вул. Паркова 3,
м. Городок, Львівська обл., 81500, Україна
Тел.:
+38 097 9348103,
+38 097 9348133
e-mail: mcompanyukraina@gmail.com
Vashparket.com.ua / Mcompany.com.ua

43

вул. Б. Хмельницького, 9,
м. Пустомити, Львівська обл.,
81100, Україна
Тел.:
+38 067 6754897
Тел./Факс:
+38 067 6791207;
+38 03230 42401
Факс:
+38 03230 41507
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua

Наша компанія являється офіційним представником
паркетної хімії світового виробника Bona, та
дистрибютором у західному регіоні масло-восків
Osmo Ми представляємо паркетну хімію Bona від
світового лідера у всіх планах, це якість та найвищий
рівень екологічності згідно європейських стандартів,
це найновіші розробки паркетошіфувального
інструменту. У нас ви знайдете масло-воски Osmo, це
якісна і найекологічніша продукція як для паркету так
і для обробки дерева з зовні чи в приміщені.

ТОВ «Металіст» являється українським
виробником, яке існує зі своїми енергетичними
установками та твердопаливними Котлами
водогрійними на ринку України з 1999 року.
ТзоВ «металіст» виготовляє:
1) Установки енергетичні для спалювання відходів
деревини (тирса, тріска), паливних гранул, лузги
соняшника та іншої подрібненої біомаси Уеас 1002000 кВт (теплоносій – вода);
2) Котли водогрійні КВ 40-2000 кВт на дрова,
брикет, вугілля (теплоносій – вода);
3) Установки теплоутилізаторні УТ 100-150 кВт
(теплоносій – повітря);
4) системи автоматичного спалювання відходів
деревини, паливних гранул і ін. сас 100-3000 кВт
(використовуються як теплогенератори для котлів та
сушильних комплексів різного типу);
5) Теплогенератори сПд 500-1500 кВт (на дрова,
брикет). Використовуються як теплогенератори для
котлів та сушильних комплексів різного типу);
6) Пневмозагрузки палива для сас;
7) Транспортери шнекові та скребкові;
8) циклони;
9) сушильні комплекси аеродинамічні
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

МОТОРІМПЕКС

 MOTORIMPEX 

ХЗТФ, Тов

KFTC, LTD

вул. Киргизька, 94/1,
м. Харків, 61105, Україна
Тел.:
+38 095 0003010,
+38 097 0858080
Тел./Факс:
+38 057 7136162
e-mail: m-impex@m-impex.com.ua
www.motorimpex.ua

94/1 Kirgizskaya Str.,
61105, Kharkiv, Ukraine
Phone:
+38 095 0003010,
+38 097 0858080
Phone/Fax: +38 057 7136162
e-mail: m-impex@m-impex.com.ua
www.motorimpex.ua

6

Компанія «Моторімпекс» пропонує широкий
асортимент гідравлічного обладнання для мобільної
техніки - трактори, комбайни, навісне обладнання
для сільськогосподарської техніки, екскаватори,
навантажувачі, бульдозери, крани, транспортери, і
т. п.
Вимоги до мобільної гідравліки - максимальна
продуктивність при максимальній енергоефективності,
високі стандарти безпеки і надійності в важких умовах
експлуатації, що досягаються за рахунок високого
опору зовнішнім факторам, невеликих габаритів,
малої ваги, високої питомої потужності, корозійної
стійкості та простоти обслуговування.
Ми поставляємо спеціалізовану продукцію,
вироблену з найсуворішими стандартами якості,
відповідну найжорсткішим вимогам по експлуатації,
підвищуючи продуктивність і надійність Вашої
техніки. Наші інженери завжди грамотно і своєчасно
проконсультують і допоможуть підібрати саме те, що
Вам потрібно!

Company «Motorimpex» proposes a wide range of
hydraulic equipment for mobile machineries – tractors,
combines, attachments for agricultural machinery,
excavators, loaders, bulldozers, cranes, conveyors,
and so on.
Requirements for mobile hydraulics – maximum
performance at maximum efficiency, high standards
of safety and reliability in heavy duty exploitation,
achievable through high resistance to external factors,
small dimensions, low weight, high specific power,
corrosion resistance and ease of maintenance.
We supply specialized products manufactured to
the most stringent quality standards, meeting the most
stringent requirements for operation, increasing the
performance and reliability of your equipment. Our
engineers are always competently and promptly advise
and help you choose exactly what you need!
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

56

вул. Ген. Чупринки, 103,
м. Львів, 79057, Україна
Тел.:
+38 032 2378094, 2377988
e-mail: nltu@ukr.net
http://nltu.edu.ua/

Національний лісотехнічний університет України.
Рік заснування – 1874. Рівень акредитації – IV.
Університет готує фахівців з усіх спеціальностей
лісового комплексу та суміжних галузей і проводить
фундаментальні й прикладні наукові дослідження з
актуальних галузевих та комплексних міжгалузевих
проблем соціо-еколого-економічного розвитку України.
Тут навчаються студенти з усіх регіонів України.
Характерною ознакою діяльності університету є
екологічне спрямування наукових досліджень і
навчального процесу.
Структура університету:
Інстит ут ліс ового і садово-парк ового
господарства;
Інститут інженерної механіки, автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
Інститут деревооброблювальних технологій і
дизайну;
Інституту екологічної економіки та
менеджменту;
Центр доуніверситетської і післядипломної
освіти.
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27

exhibitors

НБК СЕНСОР

NBK SENSOR

ТОВ

LLC

вул. Городоцька, 174,
м. Львів, 79022, Україна
Тел.:
+38 096 8758809
Тел./Факс:
+38 032 2470331
Факс:
+38 032 2418422
e-mail: sensornbk@gmail.com
www.nbksensor.com.ua

174, Gorodotska Str.,
79022, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 096 8758809
Phone/Fax: +38 032 2470331
Fax:
+38 032 2418422
e-mail: sensornbk@gmail.com
www.nbksensor.com.ua

27

Компанія «НБК СЕНСОР» займається продажем
промислової автоматики (датчики індуктивні,
фотодатчики, ультразвукові датчики, кінцеві вимикачі,
модулі безпеки, магнітні датчики, кнопки, педалі)
для деревообродного обладнання. Компанія «НБК
СЕНСОР» є єдиним офіційним представником на
території України італійських виробників M.D. Micro
Detectors SpA (виробник датчиків) та Pizzato Elettrica
S.r.l. (виробник кінцевих вимикачів, модулів безпеки).
Ми пропонуємо високу європейську якість.

NBK SENSOR company sells industrial automation
(inductive sensors, photo sensors, ultrasonic sensors,
limit switches, safety modules, magnetic sensors,
buttons) for woodworking equipment. NSK SENSOR
is the only official representative in Ukraine of Italian
manufacturers M.D. Micro Detectors SpA (sensor
manufacturer) and Pizzato Elettrica S.r.l. (manufacturer
of limit switches, safety modules). We offer high
European quality
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

Обладнання та інструмент
для професіоналів.
Серія Деревообробка

Equipment and Tools 
for Professionals.
Woodworking Series

ТОВ Центрінформ, журнал

Centrinform, LLC, Magazine

вул. Мало-Панасівська, 4/7, оф. 39
Україна, 61052, г. Харків
Тел/факс:
+38 057 7122040
+38 057 7122040
e-mail: et@informdom.com
www.informdom.com

4/7, Malo-Panasovskaya Str., of. 39,
Kharkiv, 61052, Ukraine
Phone/fax:
+38 057 7122040		
+38 057 7122040
e-mail: et@informdom.com
www.informdom.com/

76

Міжнародний інформаційно-технічний журнал
«Обладнання та інструмент для професіоналів.
Серія Деревообробка» виходить з 2000 року,
повнокольоровий, обсяг 80 сторінок А4. Тираж: 6 тис.
прим., 4 номери на рік.
Цільова аудиторія: керівники, головні енергетики,
технологи, механіки, та постачальники деревообробних
та сільськогосподарських підприємств, столярних
цехів, меблевих та пелетних виробництв, підприємств
теплоенергетики.

International information and technology magazine
«Equipment and Tools for Professionals. Woodworking
Series» published since 2000 and is 80 A4 format colour
pages in volume, circulation figurers – 6,000 copies, 4
Issues a year and always on website.
Target groups: Management and leading specialists
in forestry, woodworking, furniture and bioenergy,
equipment, accessories and tools, scientists.

106

Lvіv•Galician Exposition•2021

Львів•Галицькі Експозиції•2021

107

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

47

exhibitors

ПНЕВМОМАЙСТЕР

PNEUMOMASTER

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

PRIVATE ENTERPRISE

вул. Деревообробна, 5,
м. Київ, 01013, Україна
Тел./Факс:
+38 044 4677937, 5314344
e-mail: rinak@ukr.net
www.pneumomaster.com.ua

5, Derevoobrobna Str.,
01013, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 4677937, 5314344
e-mail: rinak@ukr.net
www.pneumomaster.com.ua

47

Представництво:
79024 м. Львів, вул. Промислова, 45 оф. 7
Тел.:
+38 032 2328737

Компанія «Пневмомайстер» пропонує широкий
вибір професійних пневматичних інструментів і
обладнання для різноманітних операцій пов’язаних
з обробкою деревини:
- скобозабивні, цвяхозабивні пістолети PREBENA,
EZ-FASTEN, MAX;
- витратні матеріали до них - цвяхи, скоби,
штифти;
- дрилі, гріндери, шуруповерти;
- шліфувальне і полірувальне обладнання;
- фарборозпилювачі, помпи, нагнітальні бачки,
аксесуари;
- обладнання для нанесення клею, герметиків;
- системи пневмомереж та підготовки повітря
Пропонуємо комплексні технол огічноінструментальні рішення для виробництв м’яких
і корпусних меблів, дверей, вікон, виготовлення
конструкційних елементів та монтажу каркаснощитових будинків, опоряджувальних та внутрішніх
будівельних робіт – укладки паркету, дерев’яних
підлог, обшивки вагонкою та інших.
Забезпечуємо гарантійний та післягарантійний
сервіс пневмоінструментів різних торгівельних
марок.
Також компанією з 2008 року започатковано новий
проект «ШЛІФАРБ», що забезпечує якнайширший
асортимент шліфувальних і полірувальних витратних
матеріалів, високоякісних лаків , фарб, грунтівок
AKZO-NOBEL, засобів індивідуального захисту
та виробничої гігієни, різноманітних аксесуарів
для обробки деревини та проводить колерування
і тонування сумішей на ірландському обладнанні
CHAMELEON.

PNEUMOMAISTER company offers a wide range
of professional pneumatic tools and equipment for the
various operations with wood processing:
- staplers, nailers PREBENA, EZ-FASTEN, MAX;
- fasteners for them: nails, staples, brads;
- drills, grinders, screwdrivers;
- pneumatic sanders and polishers;
- spray guns, pumps, forcing sideburns,
accessories;
- equipment for glue- , sealant drawing
- systems of pneumatic nets and air prepare unites
We offer the complex technologically instrumental
decision for the productions of doors, windows, making
of construction elements and editing of framework-shield
houses, finishings and internal construction service
– parquet and wooden floor laying, ceiling etc.
Provide guarantee and postguarantee service of
pneumatic tools of different trade marks.
A new project „SHLIFARB” was found in 2008, which
provides a wide assortment of polishing and finishing
expense materials, glazes of high-quality, paints, ground
coats of AKZO-NOBEL, facilities of individual protection
and productive hygiene, various accessories for wood
processing. The company provides coloring and toning
of mixtures on the Irish equipment of CHAMELEON.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

РІКО-МАРКЕТ 
ТОВ

46

вул. Ів.Франка, 59/8,
м. Львів, , Україна
Тел.:
+38 067 7420767
e-mail: rikomarket@ukr.net
www.rikomarket.com.ua

Продаж технічних рукавів: ПВх, ПУР, РТІ, тефлон,
сілікон, скловолокно, металорукав та ін.діапазон
діаметрів від 10мм до 1200ммдіапазон температур
від -1500с до +11000с
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19

exhibitors

РМП БІОЕНЕРГІЯ

RMP BIOENERGIYA

ТЗОВ

LLC

вул. Майдан Незалежності, 17,
м. Буськ, Львівська обл., 80500, Україна
Тел.:
+38 067 4041015
e-mail: igor.budzyanovsky@rmpbio.com.ua
www.rmpbio-ruf.com.ua

M. Nezalezhnosti, 17 Str.,
80500, Busk,, Ukraine
Phone:
+38 067 4041015
e-mail: igor.budzyanovsky@rmpbio.com.ua
www.rmpbio-ruf.com.ua

19

ТОВ «РМП БІОЕНЕРГІЯ» – компанія з 10-річним
досвідом роботи поставляє обладнання і технології
з виробництва біопалива та переробки промислових
відходів.
Основна спеціалізація РМП БІОЕНЕРГІЯ:
- заводи з гранулювання і брикетування деревних
відходів, включаючи всі стадії підготовки сировини;
- о бл а д н а н н я д л я д е р е во о б р о б н о ї
промисловості;
- обладнання для комплексної переробки
металевої стружки.

LLC «RMP BIOENERGY» – a company with 10 years
of experience supplies equipment and technologies for
the production of biofuels and recycling of industrial
waste.
RMP BIOENERGY main specialization:
- plants for the granulation and briquetting of
wood waste, including all stages of preparation of raw
materials;
- equipment for the woodworking industry;
- equipment for complex processing of metal
shavings.
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90

exhibitors

РОЙЕК-ЛЬВІВ

ROJEK-LVIV

Українсько-чеське сп

Ukrainian-Czech
Joint venture

вул. Яворницького, 14, а/с 5856,
м. Львів, 79054, Україна
Тел.:
+38 032 2971898, 2971858
Тел./Факс:
+38 032 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

14, Yavornytskogo Str., P.O.Box 5856,
79054, Lviv, Ukraine
Phone:
+380 32 2971898, 2971858
Phone/Fax: +380 32 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

90

Спільне підприємство «Ройек-Львів» є одним з
перших в Україні, що спеціалізується у технічному
оснащенні підприємств деревообробної та меблевої
галузі в Україні.
Деревообробне обладнання: рамні та стрічкопильні
лісорами, промислові сушильні камери, автоклави
для імпрегнації деревини, деревообробні верстати
для обробки ДСП та масиву автоматичні лінії,
аспірації, інструмент та супутні матеріали
Спеціальне обладнання: для виготовлення
дерев’яних євровікон, дверей, погонажних виробів.
Промислові котли з автоматичним спалюванням
відходів деревини 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1000,
1250, 1500, 2000 кВт (стружка, тирса, тріска, пелети,
дрова, брикети, вугілля).
Індивідуальні консультації, навчання персоналу,
запуск та сервісне обслуговування.
З гамою обладнання можна ознайомитись:
у фірмовому виставковому салоні (Львів, вул.
Яворницького, 14).

Joint venture «Rojek-Lviv» is one of the leaders in
engineering reequipment of companies of wood-working
branch in the Ukraine.
Woodworking equipment: side blade saw frame,
industrial drying kilns, autoclave for impregnation of
wood, particle board machines, woodworking machines,
automatic lines, aspirations, tools and Accompanying
materials.
The special equipment: for manufacturing wooden
windows and doors, shaped linear products.
Industrial boilers: with automatic burning of woodwaste products 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1000,
1250, 1500, 2000 kw (Shaving, sawdust, chips, pellets,
fire wood, coal).
Shaped linear products: a lining, a platband, a
plinth.
The experts will carry out: personal consulting,
tutoring of staff, starting and after-sale service.
It is possible to familiarize with scale of the equipment:
In firm exhibition interior (14, Javornickogo str., Lviv).
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17

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

СЕВ-ЕВРОДРАЙВ

СІНАЙ

Тов

ФОП Філюк
Олексій
Олексійович

вул.Робоча, 23-В, оф. 409,
м. Дніпро, 49008 , Україна
Тел.:
+38 056 3703211
Тел./Факс:
+38 056 3722078
e-mail: sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-eurodrive.ua

вул. Текстильна 28
(для пошти вул.Пушкіна 1/155),
м. Тернопіль, 46400, Україна
Тел.:
+38 067 7303025, 3531643
Тел./Факс:
+38 0352 424750
e-mail: farba@sinay.te.ua
www.sinay.org.ua

66

SEW-EURODRIVE – це провідна компанія
на світовому ринку електропривідної техніки.
є виробником мотор-редукторів, редукторів,
електродвигунів, частотних перетворювачів.
Продукція представлена у всіх основних галузях
сучасної промисловості і є продукцією глобального
розповсюдження: підтвердження цьому – 12 заводіввиробників та 67 збиральних підприємств у 46
країнах, а також система сервісного обслуговування,
яка розглядається як складова частина продукції та
сприяє покращенню її якості

СІНАЙ ТМ займається продажем промислових
лак офарбових матеріалів (поліуретанових,
акрилових, водорозчинних) та клеїв (ПВА D3 та
D4, поліуретанових, контактних клеїв в аерозолях)
для меблевого виробництва, відомих європейських
виробників: Heildelberg, Milesi, Hesse Lignal, Isolak,
Rakoll, Solid та ін.. Також є виробником меблевих
фасадів. www.sinay.com.ua
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СТАНКОДНІПРО
Тов

50

вул. Березинська, 7,
м. Дніпро, 49130, Україна
Тел./Факс:
+38 056 7199130/31/…/39
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua

Компанія «Станкодніпро» – постачальник
високоякісного деревообробного обладнання від
провідних європейських виробників. Лінійка верстатів
задовольнить будь – які потреби виробника меблів
від позиційного обладнання до обладнання з ЧПУ та
комплексних рішень для виробництва. Бренди, які
представляє «Станкодніпро»: форматно – розкрійні
та крайколичкувальні верстати від Altendorf Group
(Altendorf, Hebrock), обладнання з ЧПУ від Biesse
(Італія), свердлильно – присадочні верстати від Maggi
Technology. Швейцарські вертикально – розкрійні
верстати від Striebig, високоякісне позиційне
обладнання від Fimal (Італія), обладнання для
пресування від Italpresse (Італія), аспіраційні
установки від ACword (Чехія). Деревообробний
інструмент Pilana (Чехія). Більш детальна інформація
на нашому сайті: www.stankodnepr.com.ua

118

Львів•Галицькі Експозиції•2021

Lvіv•Galician Exposition•2021

119

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

83

exhibitors

Станкомплект

Stancomplect

Тзов

LLC

пр.Пушкіна, 31б/22,
м.Дніпро, Україна,
Тел.:
+38 050 5845315
+38 068 9710277
e-mail: Sigal_m@ukr.net
http://stancomplect.com.ua/

31b/22, Pushkin Str.,
Dnipro, Ukraine,
Phone:
+38 050 5845315
+38 068 9710277
e-mail: Sigal_m@ukr.net
http://stancomplect.com.ua/

83

Компанія Станкомплект займається продажом
та обслуговуванням обладнання для виробництва
корпусних меблів, деревообробного інструменту
т а з а п ч а с т и н д о м е бл є в о г о о бл а д н а н н я .
ТОВ Станкомплект є офіційним представником
KDT MACHINERY (крайколічкувальні верстати,
пильні центри з ЧПК, Форматно-розкрійні верстати,
обробні центри з ЧПК), HD WOODWORKING TOOLS
(присадочні свердла, фрези для деревини). Ми
пропонуємо нащім клієнтам найкращу якість та
сервіс.

Stancompolect company sells woodworking
machines, parts and tools. Stancomplect company
is official representative of WDMAX MACHINERY
(edgebanders,panel saw machines, boring machines,
сnс machining centers). Stancomplect company is
official representative of HD WOODWROKING TOOLS
(broing drill bits, finger joint cutters). We offering high
level products with best quality and service

120

Lvіv•Galician Exposition•2021

Львів•Галицькі Експозиції•2021

121

21

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

ТОРГОВИЙ ВІДДІЛ
ПОСОЛЬСТВА
АВСТРІЇ 
В УКРАЇНІ

ADVANTAGE AUSTRIA
UKRAINE

вул. Круглоуніверситетська, 3-5, оф. 31,
пов. 11, м. Київ, 01024, Україна
Тел.:
+38 044 5955162
e-mail: kyiv@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ua

Commercial Section
Austrian Embassy

21

3-5, office 31, 11 floor,
Kruglouniversytets’ka Str.,
01024, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 5955162
e-mail: kyiv@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ua

Торговий відділ Посольства Австрії займається
організацією спеціалізованих семінарів та економічних
місій, а також приймає участь у міжнародних
виставках по всій Україні.
Ми влаштовуємо семінари для австрійських
компаній в Австрії, в рамках яких ми інформуємо про
актуальні відомості щодо заснування фірм в Україні,
надаємо консультації з правових питань та питань
в сфері нерухомості. Ми допомагаємо австрійським
компаніям налагоджувати діяльність та знаходити
ділових партнерів в Україні.
Ми можемо надати Вам інформацію про австрійські
компанії, які зацікавлені у веденні бізнесу в Україні, про
австрійських експортерів та імпортерів та про умови
ведення бізнесу в Австрії. Будь ласка, ознайомтеся
з об’явами про заходи на нашому сайті .
Якщо Ви хочете отримувати наш щомісяний
електронний часопис «Австрія», будь ласка, напишіть
нам на електронну адесу kyiv@advantageaustria.
org.

Commercial Counsellor ’s office of the Austrian
embassy is open to all Austrian and Ukrainian companies,
interested in development of bilateral business relations.
We organize specialized seminars and economic
missions several times a year, and we participate in
international exhibitions all over Ukraine.
Our seminars for Austrian companies in Austria are
organized to inform on procedures of setting up business
in Ukraine, consult on law issues and real estate matters.
We assist Austrian companies in their activities and help
to find business partners in Ukraine.
We can provide you with data on Austrian companies,
interested in developing business relations in Ukraine,
Austrian exporters and importers, and we can inform you
about peculiarities of doing business in Austria.
Please follow the announcements of the forthcoming
events at our web site. If you want to subscribe to our
monthly e-journal “Chasopys”, send us an e-mail at
kyiv@advantageaustria.org.
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ФАБРИКА РУКАВНИХ
ФІЛЬТРІВ

Тов

ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА

Тов

18

вул. Ярмаркова, 5Д,
м. Кременчук, Полтавська обл.,
39630, Україна
Тел.:
+38 067 5304285
Тел./Факс:
+38 0536 741532
e-mail: frf@frf.com.ua
www.frf.com.ua

ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів» (м.Кременчук),
більше 20-ти років є провідним підприємством у сфері
виробництва устаткування для аспірації/фільтрації
промислових газів та змінних елементів до нього:
рукавів, мішків, каркасів.
Фільтри рукавні BFF використовуються для
видалення дрібнодисперсного пилу з технологічних
газів від різноманітних технологічних агрегатів та
процесів. Це стаціонарні апарати пиловловлення,
безперервної дії загальнопромислового
призначення.
Сфера застосування – підприємства
деревообробної промисловості, будівельної індустрії,
аграрний сектор та ін.
Наразі нами розроблено дві лінійки обладнання:
- серія А для розташування без обмежень по
габаритах, продуктивністю до 180 тис.м.куб/год.
- серія В для експлуатації в умовах обмеженого
простору, продуктивністю до 26 тис.м.куб/год.
Також в асортименті є фільтрувальні установки
для локальної аспірації (на силосах, в місцях
пересипки, розвантаження тощо.)
Документація: Фільтри рукавні BFF виготовляються
згідно ТУ, відповідають тех.регламентам України, є
можливість вибухобезпечного виконання. Система
управління якістю нашого підприємства сертифікована
за стандартом ISO9001:2015.
Конкурентна перевага нашого підприємства
– повний супровід замовника: від проектування та
виготовлення до післяпродажного обслуговування.
Більш докладно про нас Ви можете дізнатися:
www.frf.prom.ua, www.bff.com.ua, +38 067 5304285.
Будемо вдячні за зворотній зв’язок. Ми оперативно
відреагуємо на Ваше звернення. Сподіваємось на
співпрацю.
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вул. Плещеєва, 10
офіс центр «Столичний»,
м. Київ, 03045, Україна
Тел./Факс:
+38 044 2010675
www.felder-group.com
www.facebook.com/feldergroupukraina
Офіс Львів:
вул. Зелена, 149, корп. 4, оф. 304, 305
79035, Львів, Україна
тел./факс: +38 032 2422075

Верстати Felder Group – результат сучасного
потужного виробництва заводу в Австрії. Понад 60
років досвіду і формула, яка поєднує в собі традиції
та інновації, роблять компанію одним з передових
постачальників обладнання для столярного та
меблевого виробництв. Продукція Felder Group
представлена марками Hammer, Felder, Format4 та
Mayer. Пропонується широкий асортимент верстатів
на будь-який смак та гаманець: для індивідуального,
дрібносерійного та промислового виробництв – це
форматно-розкрійні, крайколичкувальні, фрезерні,
стругальні та свердлильні верстати, а також обробчіі
та пильні центри з ЧПК тощо. Вибір верстатів Felder
Group – Ваша впевненість у високій австрійській
якості та надійності.
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ФорТех-ЛІСОВА ТЕХНІКА

ХСМ-ЛIСОВI
МАШИНИ
Тов

52

вул. Бродівська, 62,
м. Тернопіль, 46003, Україна
Тел.:
+38 067 3436353
e-mail: andrei@fortec.com.ua
www.fortec.com.ua

53

вул. Бродівська, 62,
м. Тернопіль, 46003, Україна
Тел.:
+38 067 2008014
e-mail: info@hsm.in.ua
www.hsm.in.ua
Продаж – Андрій ШУБА
Тел.:
+38 067 3436353
e-mail:andrei.shuba@hsm.in.ua

ТОВ «ФорТех – Лісова Техніка» постачає в
Україну техніку та обладнання для механізованої
заготівлі деревини і її первинної переробки, а також
комплектуючі та запасні частини:
- харвестерні голови,
- процесори для обрізання сучків і
розкряжування,
- валочні грейфери,
- лісовозні причепи,
- крани-маніпулятори,
- рубальні машини і подрібнювачі,
- дровокольні процесори,
- шини для лісових машин,
- ланцюги та гусениці на колеса для різних машин
і інші комплектуючі для техніки.
Наші контакти:
Андрій Шуба:
+ 38 067 3436353, e-mail:andrei@fortec.com.ua
Іван Сович:
+ 38 067 8561485, e-mail:ivansovych@yahoo.com
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Сервіс – Сергій ПІДГОРЕЦЬКИЙ
Тел.:
+38 097 6612926
e-mail:s ervice@hsm.in.ua

Товариство ХСМ – Лісові машини – є українським
дилером провідного німецького виробника лісових
машин – компанії HSM Hohenloher SpezialMaschinenbau GmbH & Co. KG
Лісові машини HSM – техніка для промислової
лісозаготівлі, яка виготовляється під замовлення для
потреб конкретного клієнта: трелювальні трактори,
форвардери, комбіновані машини, харвестери і
спеціальні машини на їх базі.
Використання лісових машин HSM дозволяє
виконувати роботу в більш великих обсягах, за
менший час, меншою кількістю робітників і з меншими
витратами.
Як результат – наші клієнти отримують більш
високі доходи і переваги перед конкурентами.
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рекламна кампанія

XХIIІ Міжнародної
виставки
«Деревообробка – 2021»
ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМА:

- таргетована реклама у facebook
- пошукова реклама Google
- контекстно-медійна Реклама
- ремаркетинг

рекламна кампанія

- газета «Львівська пошта»......... (м. Львів, Україна)
- бюлетень «Перевізник».............. (м. Київ, Україна)
- газета «ПРЕСС БИРЖА»
..................................(м. Дніпропетровськ, Україна)
- журнал «Бізнес пропозиція»..... (м. Львів, Україна)

РЕКЛАМА НА РАДІО:

- радіо «Львівська хвиля»
- радіо «Радіо Трек»

- FACEBOOK сторінка

- радіо «Фм Галичина» (Львівська обл., Волинська
обл., Тернопільська обл, Рівенська обл..)

SMS РОЗСИЛКА:

- 2 sms розсилки (на понад 10000 номерів)

E-MAIL РОЗСИЛКА :

- радіо «Люкс»

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:

- 7 e-mail розсилок на понад 10000 потенційних
відвідувачів виставки «Деревообробка»

- «5-ий канал»

ОБДЗВІН  ВІДВІДУВАЧІВ CALL CENTRE

- https://www.derevo.info/

В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ:

- https://infomisto.com/uk/lviv/

- газета «Деревообробник»......... (м. Львів, Україна)

- https://www.032.ua/

- журнал «Мебелева справа»...... (м. Київ, Україна)

- http://news.kompass.ua/

- каталог «Все для виробництва меблів
та деревообробки......................... (м.Київ, Україна)

- http://pbgazeta.com/index.php

- журнал «Меблеві технології»
..................................................... ( м.Львів,Україна)

- https://moemisto.ua/lviv

ПІДТРИМКА В МЕРЕЖІ INTERNET:

- http://priceua.com/

- журнал «Аспекти Будівництва»
.................................................... (м. Львів, Україна)

- https://afisha.lviv.ua/

- журнал «Оборудывание и Инструмент»
...................................................... (м. Київ, Україна)

- http://mydim.ua/

- журнал «БудЕксперт»............... (м. Львів, Україна)
- журнал «Професійне фарбування»
.................................................... (м. Львів, Україна)

А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:

- https://list.in.ua/
- https://ua.all.biz/
- http://lviv.travel/
- http://jobsearchuniverse.com/ua/
- https://agroc.com.ua/

- газета «Афіша Прикарпаття»
................................. (м. Івано-Франківськ, Україна)

- https://2event.com

- газета «Газета в дорогу»........... (м. Львів, Україна)

- https://worldexpo.pro/

- газета «Закарпатські оголошення»
................................................(м. Ужгород, Україна)

- http://biznes-pro.ua/
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- https://allevents.in/#

- https://derevoobrobnyk.com/
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рекламна кампанія

- https://derevo.info/
- http://bizera.com.ua/
- https://infomebli.com/
- http://www.coatings.net.ua/
- http://lisderevmash.ua/
- http://www.uado.org.ua/
- http://www.budexpert.ua/
- http://www.informdom.com/
- http://budjurnal.com.ua/

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:

- рекламні щити у Львівській області (4 шт.)
- рекламні щити в західних областях (3 шт.)
- рекламні установки в центрі міста Львова (4 шт.)

Всі авторські права належать
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®
ПрАТ «Гал-ЕКСПО» ® надає послуги
з розміщення реклами в усіх ЗМІ,
п р о р е к л а м о ва н и х в ц ь о м у к ата л оз і . З
приводу замовлення реклами звертатися
до відділу реклами ПрАТ «Гал-ЕКСПО» ® ,
тел.: (032) 294-91-12(13). Відповідальність за
вірогідність інформації в каталозі несуть фірмиекспоненти.
Будь-які вимоги до ПрАТ «Гал-ЕКСПО» ®
та в и д а в ц я щод о в і д п о в і д а л ь н о с т 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.

Передрук інформації можливий виключно за згодою
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

Цей каталог протягом року буде доступним
на web-сторінці ПрАТ«Гал-ЕКСПО»®
в мережі Іnternet
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