Міжнародна виставка Деревообробка, яка відбудеться 18-21 травня, за свою
понад двадцятилітню історію служить не лише маркетинговим інструментом, а й
є незмінним місцем зустрічі, презентацій, жвавих дискусій, яких так бракує в
сьогоденні. Адже, для переважної більшості, це вже традиція зустрічатися у
Львові.
Незважаючи на складні часи пов’язані з пандемією, виставкова експозиція
цьогорічної події об’єднає близько 100 учасників з 15 регіонів України і з-за
кордону, зокрема: Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина,
Республіки Австрія, Італійської Республіки, Королівства Швеції, Республіки
Білорусь.
Від цьогорічної виставки слід очікувати оновлену експозицію, оскільки
буде представлено чимало нових компаній, а разом з ними і нові продукти та
рішення, зокрема: професійний дереворізальний інструмент від українських
виробників GARMATA та UKR-TOOLS; сучасні інноваційні стругальнопрофільні верстати і стрічкові верстати нового покоління для поздовжнього
поділу від компанії WPM Sweden; обладнання для первинної обробки деревини та
автоматизовані рішення для лісопереробних виробництв представлені компанією
HOLZMATIC ENGINEERING S.R.L.; польське обладнання з числовим
програмним управлінням Polska Grupa CNC; широкий асортимент лакофарбової
продукції запропонований компаніями EUWOOD, BAYRIS, АВАНГАРД КЛФ,
Мельничук Компані; проекти щодо охолодження, зволоження повітря на
деревообробних підприємствах (ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ ТОВ НВП);
деревне вугілля від виробника і експортера компанії ТОВ «Карбоголд»; широкий
асортимент складського обладнання найвідоміших світових виробників, таких ТМ
як: LINDE,TOYOTA,Hyundai,HC,Nissan,Clark (ІТС-ТЕХНОЛОДЖІ ПП ).
Постійні експоненти, такі як: СП Ройек-Львів, ПП Маркетліс, ТОВ
Станкодніпро, ТОВ Атон-сервіс, ТОВ Галактик, ТОВ РМП Біоенергія, ТОВ М-

Групп, ТОВ КМА, ТОВ ІСК Груп, ТОВ Золоте Руно, ТОВ Станкомплект, ТОВ
Інтекс Плюс, ТОВ Ленів, ТОВ Лісова Техніка, ТОВ Мост-Україна, ТОВ А-лап,
ТОВ Фабрика рукавних фільтрів, ТОВ Моторімпекс, підприємство Woodbud, ТОВ
АВС-СЕРВІС та ін.. теж підготувалися, щоб вразити відвідувача найновішими
пропозиціями, найкращими технологічними рішеннями та яскравими
презентаціями.
Вашій увазі будуть представлені верстати та аксесуари марок Felder та
Format-4, зокрема такі бестселери як: крайколичкувальний Tempora 60.12;
Форматно-розкрійний K 700 S; Свердлильно-присадний верстат FD 21 та інші.
Крім цього, підприємство відвідувачам запропонує розришений трейд-ін: прямо
під час виставки скористайтеся послугою виїзду сервісного інженера для оцінки
стану Вашого обладнання, щоб замінити його з доплатою на новенький верстат
від Felder Group.
Хочемо відзначити, що виставка Деревообробка не обмежується лише
пропозиціями, які перечислені вище, оскільки на виставковій площі буде
представлено весь комплекс обладнання та широкий спектр рішень, які будуть
корисними як великим промисловим підприємствам, лісовим господарcтвам, так і
малим виробникам.
Виставка Деревообробка – це чудова платформа для переговорів, обміну
досвідом і обговорення найважливіших проблем, які існують в деревообробній,
лісовій чи меблевій промисловості. Підтвердженням цьому є заходи, які
відбуваються під час виставки, зокрема: Другий Всеукраїнський лісопромисловий
форум, інформаційний семінар “Перспективи FSC сертифікації для українського
виробника на внутрішньому ринку”, черговий З’їзд Української Асоціації
Деревообробного Обладнання; Засідання ради лісового сектору, презентації про
дерев’яне домобудівництво та про новини в галузі автоматичної оцінки якості
деревини з Microtec WoodEye.
Ми знаємо, що і експоненти, і відвідувачі встигли знудьгуватись за
«живими» подіями, за змістовним професійним спілкуванням, новими зустрічами
та яскравими презентаціями. Бажання отримати нову інформацію, побачити
новинки, відчути пульс індустрії - це вагомі фактори для участі та відвідування
виставки ДЕРЕВООБРОБКА 2021, яка відбудеться 18-21 травня у м. Львові (за
новою адресою: Арена ЛЬВІВ, вул.. Стрийська 199).
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