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ОРГАНІЗАТОР ВИСТАВОК:

 ЗAТ «Гал-ЕКСПО»®
 (Україна, м.Львів)
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 ПАРТНЕР:

 

ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВОК:
ЗAТ «ГАЛ-ЕКСПО»®

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

Тел.: (032) 2971369, 2970628, 2970627
Факс: (032) 2971756

e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua
http://www.galexpo.lviv.ua

Місце проведення виставок:
Палац спорту «Україна»,

вул. Мельника,18
 



4 5

ЗМІСТEXHIBITIONS ORGANIZER:

 «Gal-EXPO»® JSC
 (Lviv, Ukraine)

 AT ASSISTANCE OF:
 Lviv Regional State
 Administration

 EXHIBITIONS OFFICIAL
 PARTNER:

 EXHIBITIONS PARTNER:
 

 
 MAIN INFORMATION PARTNERS:

 
 INFORMATION PARTNERS:

EXHIBITIONS MANAGEMENT:
«GАL-ЕXPО»® JSC

30, Vynnychenko St.,  Lviv,  Ukraine,  79008

Phone: +380 (32) 2971369, 2970628, 2970627
Fax: +380 (32) 2971756

e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua
http://www.galexpo.lviv.ua

Exhibitions venue:
Sport Palace «Ukraine»,

18,  Melnyka St.

 

còîð.

Ïðîãðàìà ðîáîòè âèñòàâîê ...........................7-10

Ïåðåë³ê ó÷àñíèê³â âèñòàâêè
 «ÁóäÅÊÑÏÎ-îñiíü» çà àëôàâ³òîì ........15-17
Ó÷àñíèêè âèñòàâêè «ÁóäÅÊÑÏÎ-îñiíü»  .....20-137
Ïåðåë³ê ó÷àñíèê³â âèñòàâêè
 «ÁóäÅÊÑÏÎ-îñiíü»
 çà òåìàòè÷íèìè ðîçä³ëàìè .............138-140

Ïåðåë³ê ó÷àñíèê³â âèñòàâêè
 «Îïàëåííÿ» çà àëôàâ³òîì ...............146-148
Ó÷àñíèêè âèñòàâêè «Îïàëåííÿ»  ..............150-209
Ïåðåë³ê ó÷àñíèê³â âèñòàâêè
 «Îïàëåííÿ»
 çà òåìàòè÷íèìè ðîçä³ëàìè .............210-213

Ïåðåë³ê ðåêëàìîäàâö³â ...................................214
Ðåêëàìíà êàìïàí³ÿ ..................................215-217
Ñïåö³àëüí³ ïîäÿêè ..........................................218
Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ ....................................219



6 7

ПРОГРАМА РОБОТИCONTENTS 

page

Work program Exhibitors ...........................11-14 

Alphabetical List of Exhibitors
 &BudEXPO-Autumn[  ........................18-19
Exhibitors &BudEXPO-Autumn[ ............... 21-133

Alphabetical List of Exhibitors
 «HEATING-2007»  ................................. 149
Exhibitors «HEATING-2007».................... 151-207

          ХVI міжнародна виставка
          «БудЕКСПО-осінь - 2007»
               Перша спеціалізована міжнародна
          виставка «Опалення-2007»

03 ВЕРЕСНЯ, ПОНЕДІЛОК                                  
11.00–20.00 Заїзд та реєстрація учасників виставок, 
   поселення в готелі, оформлення виставкових 
   стендів

04 ВЕРЕСНЯ, ВІВТОРОК                                                                                   
11.00  Прес-конференція з нагоди відкриття 
   виставок
12.00  Урочисте відкриття виставок
13.00  Презентація на тему: «Енергозберігаючі 
   екологічні електрообігрівачі нового 
   покоління»

Організатор:  ПП «Альянс-Україна», м. Київ
Місце проведення: Стенд № 31  

13.30  Презентація на тему: «Інноваційність 
   котлів для опалення ТМ «КРІГЕР»

Організатор:  ТД «Крігер», м. Житомир
Місце проведення: відкритий майданчик  

14.00  Презентація на тему: «Новітні технології 
   фірми Vaillant»

Організатор: ПП «Яра», м. Львів
Місце проведення: Конференц-зал

14.30  Презентація  на тему:  «Поставка 
   ліфтів в повному обсязі. Модернізація 
   ліфтів. Диспетчеризація на основі 
   мобільного зв’язку»

Організатор: ТзОВ «ФЦС Ліфт», м. Трускавець
Місце проведення: Стенд № 59  

15.00  Презентація на тему: «Теплові насоси 
   – екологічно чисте опалення Вашого 
   будинку»

Організатор: ТОВ «Сантехнік ЛТД і Ко», м. Київ
Місце проведення: відкритий майданчик  

15.30  Презентац ія  на  тем у :  «Новинка 
   в енергозбереженні. Теплогенератор 
   «Дракон»

Організатор:  ТзОВ «Українські технологічні
  системи», Тернопільська обл..
Місце проведення: відкритий майданчик  

18.00  Закінчення роботи виставок
19.30  Офіційний прийом
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ПРОГРАМА РОБОТИ ПРОГРАМА РОБОТИ

05 ВЕРЕСНЯ, СЕРЕДА                                        
10.00  Початок роботи виставок
10.00 – 17.00 Семінар на тему: «Програмне 
   забезпечення  та  індив ід уальн і 
   кошторисні норми»

Організатор: ПП «ССБ Електронікс»,
 м.Івано-Франківськ
Місце проведення: Конференц-зал

09.30–10.00 Реєстрація учасників семінару
10.00–10.25 Порядок використання елементних 
   кошторисних норм. Огляд існуючої 
   правової ситуації
10.30–11.00 Використання комп’ютерної техніки 
   та спеціальне програмне забезпечення 
   для будівельної галузі. Визначення 
   вартості будівництва і взаєморозрахунки 
   за виконані роботи у поточних ринкових 
   цінах з використанням спеціального 
   програмного забезпечення
11.10–12.00 Порядок визначення вартості проект-
   них робіт у будівництві. Автоматизація 
   цих  розрах унк ів  за  допомогою 
   програмного комплексу «АС-4 ПІР»
12.10–12.50 Автоматизоване складання календар-
   них планів та контроль виконання 
   будівельних робіт на основі кошторисів 
   складених вкошторисних програмних 
   комплексах
13.50–14.30 Використання індивідуальних 
   нормативів та нормативних баз 
   уніфікованих РЕКН при розрахунку 
   вартості будівельних робіт. Розробка 
   та застосування індивідуальних 
   елементних кошторисних норм. 
   Позавідомчі  бази ун іфікованих 
   елементних кошторисних норм
14.40–15.40 Робота з новими уніфікованими РЕКН 
   в програмних комплексах визначення 
   вартості будівельних робіт. На прикладі 
   ПК «АВК-3», «АС-4» та інших
15.50–16.30 Автоматизоване визначення складу та 
   обсягів будівельних робіт. Програмний 
   комплекс «Каліпсо»
16.30–17.00 Технологія розрахунку та проектування 
   висотних споруд складної конфігурації з 
   застосуванням програмних комплексів 
   «Мономах 4.2» и «ЛІРА 9.4»
18.00 - Закінчення роботи виставок

06 ВЕРЕСНЯ, ЧЕТВЕР                                        
10.00  Початок роботи виставок
11.00  Презентація на тему: «Енергозберігаючі 
   технології»

Організатор: ПП «Яра», м. Львів
Місце проведення: Конференц-зал

11.30  Презентація на тему: «Інноваційність 
   котлів для опалення ТМ «КРІГЕР»

Організатор: ТД «Крігер», м. Житомир
Місце проведення: відкритий майданчик  

12.00  Презентація на тему: «Енергозберігаючі 
   екологічні електрообігрівачі нового 
   покоління»

Організатор: ПП «Альянс-Україна», м. Київ
Місце проведення: Стенд № 31  

12.30  Презентація на тему: «Поставка ліфтів 
   в повному обсязі. Модернізація ліфтів. 
   Диспетчеризація на основі мобільного 
   зв’язку»

Організатор: ТзОВ «ФЦС Ліфт», м. Трускавець
Місце проведення: Стенд № 59  

13.00  Презентація на тему: «Теплові насоси 
   – екологічно чисте опалення Вашого 
   будинку»

Організатор: ТОВ «Сантехнік ЛТД і Ко», м. Київ
Місце проведення: відкритий майданчик  

13.30  Презентація на тему: «Новинка в 
   енергозбереженні. Теплогенератор 
   «Дракон»

Організатор: ТзОВ «Українські технологічні 
 системи», Тернопільська обл.
Місце проведення: відкритий майданчик  

16.00  Оголошення результатів конкурсу на кращу 
   експозицію та нагородження переможців
18.00  Закінчення роботи виставок

07 ВЕРЕСНЯ, П’ЯТНИЦЯ                                    
10.00  Початок роботи виставок
10.00  Презентація на тему: «Інноваційність 
   котлів для опалення ТМ «КРІГЕР»

Організатор: ТД «Крігер», м. Житомир
Місце проведення: відкритий майданчик  

10.30  Презентація на тему: «Енергозберігаючі 
   екологічні електрообігрівачі нового 
   покоління»

Організатор: ПП «Альянс-Україна», м. Київ
Місце проведення: Стенд № 31  
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ПРОГРАМА РОБОТИ WORK PROGRAM

11.00  Презентація на тему: «Теплові насоси 
   – екологічно чисте опалення Вашого 
   будинку»

Організатор: ТОВ «Сантехнік ЛТД і Ко», м. Київ
Місце проведення: відкритий майданчик  

11.30  Презентація на тему: «Новинка в
   енергозбереженні. Теплогенератор 
   «Дракон»

Організатор:            ТзОВ «Українські технологічні
 системи», Тернопільська обл.
Місце проведення:    відкритий майданчик  

12.00  Презентац ія  на  тему:  «Поставка
   ліфтів в повному обсязі. Модернізація 
   ліфтів. Диспетчеризація на основі 
   мобільного зв’язку»

Організатор:            ТзОВ «ФЦС Ліфт», м. Трускавець
Місце проведення:   Стенд № 59  

14.00  Закінчення роботи виставок, демонтаж 
   виставк ових  ек спозиц ій  та  вив і з 
   експонатів

         The XVI International Exhibition
                «BudЕXPO - Autumn - 2007»
                International Specialized exhibition
         «HEATING-2007»

SEPTEMBER 03, MONDAY                                  
11.00–20.00 Arrival and registration of the exhibitions 
   participants, check-in, the exhibition stands 
   design

SEPTEMBER 04, TUESDAY                                                                                            
11.00  Press conference on the occasion of the 
   exhibition opening
12.00  Solemn opening of the exhibitions
13.00  Presentation on the theme: «Energy saving 
   ecological electric heaters of new 
   generation»

Organizer: «Alians-Ukraina» PE, city of Kyiv
Venue: Stand № 31  

13.30  Presentation on the theme: «Innovation of 
   heating boilers TM «Kriger»

Organizer: «Kriger» cjmpany, city of Zhytomyr
Venue: the open air ground  

14.00  Presentation on the theme: «Energy saving 
   technologies of Vaillant»

Organizer: «Yara» PE, city of Lviv
Venue: Conference hall

14.30  Presentation on the theme: «Elevators supply 
   in corpore. Elevators modernization. 
   Dispatching on the basis of mobile 
   communication»

Organizer: «FTS Lift» Ltd, city of Truskavets
Venue: Stand № 59  

15.00  Presentation on the theme: «Heat pumps
   – ecologically pure heating for your 
   house»

Organizer: «Santekhnik Ltd and Co» Ltd.,
 city of Kyiv
Venue: the open air ground  

15.30  Presentation on the theme: «Innovation in 
   the energy-saving. «Drakon» heat-
   generator»             

Organizer: «Ukrainian technological systems» Ltd,
 Ternopil region.
Venue: the open air ground  

18.00  Close of the exhibitions
19.30  Offi cial reception
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WORK PROGRAM

SEPTEMBER 05, WEDNESDAY                           
10.00  Start of the exhibitions
10.00–17.00 Seminar on the theme: «Software and 
   individual estimated norms»

Organizer: «SSB Electronics» PE,
 city of Ivano-Frankivsk 

Venue: Conference hall

9.30–10.00 Registration of the seminar participants
10.00 – 10.25 Procedure of using of the elementary 
   estimated norms. Examination of the 
   present legal situation
10.30–11.00 Computer technology using and special 
   software in building sphere. Estimation 
   of building value and mutual settlements 
   for done works in the current market 
   price  using special software
11.10–12.00 Procedure of estimation of designing 
   works value in building. Automation of 
   these settlements using programmed 
   complex «АС-4 ПІР»
12.10–12.50 Automated projecting of the calendar 
   plans and execution of building works 
   monitoring on the basis of the estimates 
   made in the estimated programmed 
   complexes
13.50–14.30 Using of the individual standards and 
   egulatory frameworks of the unifi ed REKN 
   at estimation of building works value. 
   Development and application of the 
   individual elementary estimated norms. 
   External bases of the unifi ed elementary 
   estimated norms
14.40–15.40 Work with the new unifi ed REKN in 
   programmed complexes of estimation of 
   building works value. In imitation of «ABK-
   3» PC, «АС-4» and others.
15.50–16.30 Automated estimation of the structure 
   and volume of the building works. 
   «Kalipso» programmed complex
16.30–17.00 Technology of settlement and high-
   rise building designing of difficult 
   confi guration with «Monomakh 4.2» and 
   «Lira 9.4» programmed complexes 
   application 
18.00  Close of the exhibitions

SEPTEMBER 06,  THURSDAY                             
10.00  Start of the exhibitions
11.00  Presentation on the theme: «Energy saving 
   technologies»

Organizer: «Yara» PE, city of Lviv
Venue: Conference hall

11.30  Presentation on the theme: «Innovation of 
   heating boilers TM «Kriger»

Organizer: «Kriger» cjmpany, city of Zhytomyr 
Venue: the open air ground  

12.00  Presentation on the theme: «Energy saving 
   ecological electric heaters of new 
   generation»

Organizer: «Alians-Ukraina» PE, city of Kyiv
Venue: Stand № 31  

12.30  Presentation on the theme: «Elevators supply 
   in corpore. Elevators modernization. 
   Dispatching on the basis of mobile 
   communication»

Organizer: «FTS Lift» Ltd, city of Truskavets
Venue: Stand № 59  

13.00  Presentation on the theme: «Heat pumps 
   – ecologically pure heating for your 
   house»

Organizer: «Santekhnik Ltd and Co» Ltd., city of Kyiv
Venue: the open air ground  

13.30  Presentation on the theme: «Innovation in 
   the energy-saving. «Drakon» heat-
   generator»

Organizer: «Ukrainian technological systems» Ltd,
 Ternopil region
Venue: the open air ground  

16.00  Results of the contest for the best exposition
   and winners rewarding
18.00  Close of the exhibitions

SEPTEMBER 7, FRIDAY                                      
10.00  Start of the exhibitions
10.00  Presentation on the theme: «Innovation of 
   heating boilers TM «Kriger»

Organizer: «Kriger» cjmpany, city of Zhytomyr
Venue: the open air ground  

10.30  Presentation on the theme: «Energy saving
   ecological electric heaters of new 
   generation»

Organizer: «Alians-Ukraina» PE, city of Kyiv
Venue: Stand № 31  

WORK PROGRAM
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ПЕРЕЛIК УЧАСНИКIВ
ХVI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ
«БудЕКСПО-осінь - 2007»
ЗА АЛФАВIТОМ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

11.00  Presentation on the theme: «Heat pumps 
   – ecologically pure heating for your 
   house»

Organizer: «Santekhnik Ltd and Co» Ltd., city of Kyiv
Venue: the open air ground  

11.30  Presentation on the theme: «Innovation in 
   the energy-saving. «Drakon» heat-
   generator»

Organizer: «Ukrainian technological systems» Ltd, 
 Ternopil region.
Venue: the open air ground  

12.00  Presentation on the theme: « Elevators supply 
   in corpore. Elevators modernization. 
   Dispatching on the basis of mobile 
   communication»

Organizer: «FTS Lift» Ltd, city of Truskavets
Venue: Stand № 59  

14.00  Close of the exhibitions, dismantling of 
   exhibitory expositions and removal of 
   exhibits

WORK PROGRAM
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BAU-MASCHINEN-SERVICE AG

An der Schwedenschanze 16,
Rheda-Wiedenbrük, 33378, Germany
Тел.: +49 5242 96460,
 +49 5242 96 46 29
e-mail: info@bmsbaumaschinen.de
www.bmsbaumaschinen.de

BMS – Ваш надійний партнер в галузі будівельної 
техніки та обладнання.

Ми розробили пневмонагнітач для приготування і 
подачі цементно-піщаних розчинів Worker N 1 в різних 
комплектаціях за бажанням клієнтів. Ця машина є 
новітньою технічною розробкою, яка відрізняється 
високим рівнем продуктивності, надійністю, безпекою 
та зручністю у використанні, призначена для 
укладання стяжки новітнього покоління.

BAU-MASCHINEN-SERVICE AG

An der Schwedenschanze 16,
33378, Rheda-Wiedenbrük, Germany
Phone: +49 5242 96460,
 +49 5242 96 46 29
e-mail: info@bmsbaumaschinen.de
www.bmsbaumaschinen.de

BMS is an internationaly expanding producer of 
building machinery and a specialist for screed mixing 
and conveying equipment. The name BMS is known 
for competence in technology, high-quality products, 
competent service and perfekt support. Our aim is 
to bet he preferential partner for our customers due 
to innovation and technical know how in our target 
markets.
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GRUPA PREFABET S. A.
ODDZIAL - DLUGI KAT

Dłgi Ką, Jóefó k/Biłoraja,
23-460, Polska
Тел.: +48 84 6878037, 6878108
Факс: +48 84 6878037, 6878108
e-mail: dlugi.kat@grupa-prefabet.pl
www.grupa-prefabet.pl

Виробник блоків з автоклавного піщаного 
пінобетону.

GRUPA PREFABET S. A.
ODDZIAL - DLUGI KAT

Dłgi Ką, 23-460,
Jóefó k/Biłoraja, Polska
Phone: +48 84 6878037, 6878108
Fax: +48 84 6878037, 6878108
e-mail: dlugi.kat@grupa-prefabet.pl
www.grupa-prefabet.pl

Produser of blocks of autoclaving cellular concrete 
sandy.
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HYGROSTOP
ПП ДИГОДЮК
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

вул. Петлюри, 54/6,
м. Коломия, Івано-Франкiвська обл., 
78200, Україна
Тел.: (050) 3731707
Факс: (03433) 477 67
e-mail: kolomiya@hygrostop.ru
www.hygrostop.ru
Представники:
ТзОВ «ЄВРО-ПАНДА»
м. ЛЬВІВ Вул. Наукова 5а/107 79060
Тел.: (032) 2296495
Факс: (032) 2296243
email: europanda@ukr.net
http:panda.lviv.net
ПП «АТЛАС-С»
м. КИЇВ вул. Магнітогорська, 1а
Тел.: (044) 3314162
Факс: (044) 3326764
ПП Когут Микола
м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 14
Тел.: (063) 2282669
Факс: (0342) 505060

Основною нашою діяльністю є реалізація 
матеріалів торгової марки HYGROSTOP та виконання 
гідроізоляційних робіт. Матеріали сертифіковані і їх 
дозволяється застосовувати при контакті з питною 
водою. Марка HYGROSTOP відома понад двадцять 
років. За цей період опрацьовані нові технології та 
розробленні нові матеріали. 

Умовно матеріали поділено на системи:
- система гідроізоляції бетону – покриття та 

розчини проникаючої дії;
- система гідроізоляції мурованих стін – 

водонепроникні розчини та ін’єкції;
- еластична система гідроізоляції – покриття для 

гідроізоляції стиків та деформаційних швів;
- система ремонту залізобетону – шпаклівки, 

розчини, імпрегнації.
Використовуючи наші матеріали можна швидко 

осушити підвали, підземні гаражі, ущільнити 
резервуари питної води, басейни, дамби.
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MSM – INTERNATIONAL
CONSULTING POLAND LTD.

вул. Пьотрковська, 16,
90-269, м.Лодзь, Польща
Тел.: +48 426305060
Офіс:
вул. Монюшка, 43/2,
31-523, м.Краків, Польща
Тел.: +48 124121141

Консалтингові послуги для польських і німецьких 
малих і середніх підприємств щодо розширення сфери 
діяльності, аналіз і взаємодія при розробці концепції 
підприємства, розробка євросоюзних проектів 
національного та наднаціонального характеру. 

Фірми, які представлені ТзОВ «MSM-International 
Consulting Poland» на виставці, шукають аналогічних 
партнерів для кооперації: 

Представлена фірма:
IPH – Ingenieurplanung Haustechnik Klawonn.

Selzer GbR.
Інженерне бюро – фірма займається консалтингом, 

плануванням і наглядом за обладнанням будинків 
системами опалення, сантехнікою і системами 
кондиціонування з використанням відновлюваних 
видів енергії та новітніх технологій.

MSM – INTERNATIONAL CONSU-
LTING POLAND LTD.

16, Piotrkowsa St.,
90-269, Łódź, Polska
Phone: +48 426305060
Offi ce:
43/2, Moniuszki St.,
31-523, Krakow, Polska
Phone: +48 124121141

Consulting services for the Polish and German small 
and medium enterprises concerning expansion of sphere 
of activity, analysis and co-operation at development of 
the enterprise conception, development of the European 
Community projects of national and supranational nature. 
Companies, which are presented by «Msm-international 
Consulting Poland», Ltd at the exhibition, search for the 
similar partners for co-operation:

The presented company:
IPH – Ingenieurplanung Haustechnik Klawonn.

Selzer GbR.
Engineering bureau is a company that deals with 

consulting, planning and supervision of the houses 
equipment with heating systems, sanitary engineering 
and conditioning systems using the restored kinds of 
energy and the newest technologies.
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REAL HOME
ЖУРНАЛ

а/с 10204, м. Львів, 79011, Україна
Тел./Факс: (032) 2381996
e-mail: info@realhome.com.ua
www.realhome.com.ua

Всеукраїнський україномовний повноколірний 
журнал про будівництво та облаштування житла. 
Його читачами є переважно люди середнього та 
вище середнього достатку, які є потенційними 
забудовниками або планують ремонт чи будь-які 
зміни у своєму помешканні.

У кожному номері — 6-8 яскраво ілюстрованих 
матеріалів про реальні оригінальні особняки та 
квартири із поверховими планами та описами.

Ознайомлює із  сучасними технологіями 
будівництва приватного житла, його плануванням, 
облаштуванням, предметами інтер’єру та декору, 
аксесуарами, будівельними та оздоблювальними 
матеріалами, прикладами вдалого ландшафтного 
дизайну.

Для зручності читачів частина журналу відведена 
під рекламно-інформаційний розділ, де за рубриками 
розміщено блочну та текстову рекламу постачальників 
товарів та послуг.

Періодичність — 6 разів на рік.
Розповсюджується у вісьмох областях Західної 

України через роздрібні мережі продажу преси.
Наклад — 10 тис. примірників.

WERZALIT AG + CoKG

вул. Гагаріна, 21 офіс 3,
м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна
Тел.: (044) 3323485
Факс: (04494) 46368
e-mail: werzalit@brovary.kiev.ua
www.werzalit.com.ua

Німецький Werzalit – міцність та краса.
У 1923 році починається історія фірми, яка є 

сьогодні одним з провідних світових виробників 
високоякісної продукції – підвіконня, стільниці, 
балкони, фасади і світова новина - покриття для 
підлоги – Terraza.

Ім’я WERZALIT в Україні є відомим із середини 
90-х років як високоякісна продукція, що вимагає 
мінімального догляду і має тривалий термін служби. 
Наш покупець – це той, для кого важливі надійність і 
тривалість використання в житловому і громадському 
будівництві.

Вироби із нашого матеріалу приваблюють 
власників будинків і архітекторів, будівельні та 
монтажні фірми не тільки різноманітністю форм, 
кольорів та декорів, але й чудовою якістю.

Найважливіші переваги:
- висока водостійкість, стійкість до погодних умов 

у всіх кліматичних зонах;
- мінімальне збільшення об’єму (0,3-0,6% через 

2 години перебування в холодній воді) відповідно 
стандарту EN 317;

- висока термостійкісь від -50°С до +90°С при 
тривалій дії, до 180°С при короткочасній дії;

- висока механічна стійкість відповідно до EN 
310, 319 і 438 (до згину; не залишає подряпин на 
поверхні);

- стійкість до впливу хімічних речовин відповідно 
до EN 438 (особливо в підвіконнях);

- висока світлостійкість (8 ступінь по DI 54004);
- тривалий термін служби, матеріал не вимагає 

догляду - 15 років гарантії на підвіконня.
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АКВАІЗОЛ
ЗАВОД ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

вул. Свердлова, 45,
с. Подворки, Харківська обл.,
62371, Україна
Тел./Факс: (057) 7837120, 7837122,
  7837260
e-mail: sale@aquaizol.ua
www.aquaizol.ua
Представництво у Львові (офіс і склад):
вул. Промислова, 50/52, Львів, 79024
Тел.: (032) 2430393 
Факс: (032) 2948823
e-mail: aquaizol.lviv@gmail.com
Регіональний ділер у Львові: 
ТзОВ «Центуріон»:
вул. Виговського, 29, м. Львів
Тел.: (032) 2401920 
Тел./Факс: (032) 2401910

Завод покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ» 
заснований у 1998р., є лідером вітчизняного ринку 
по виробництву євроруберойда, бітумної черепиці 
та геотекстиля.

Багатоступінчаста система контролю якості, 
використання сировини ведучих світових виробників, 
ретельне дотримання регламенту технологічного 
процесу та багаторічний досвід використання 
продукції забезпечили матеріалам Акваізол 
заслужену популярність. На покрівлях України 
укладено більше 35 млн м2 євроруберойда Акваізол,
2,5 млн м2 геотекстиля РУНО, а також більше
500 тис. м2 бітумної черепиці, нову колекцію якої буде 
представлено на виставці.

АБС
(АРХІТЕКТУРА БУДІВНИЦТВО 
СЕРВІС)
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Залізнична 7 /59,
м. Львів, 79039, Україна
Тел.: (067) 7145150
Тел./Факс: (032) 2450389

Створення індивідуальних проектів різного 
призначення – від житлового до промислового, з 
дотриманням архітектурної цінності, норм і вимог.

Розробка дизайн і ландшафт проектів.
Будівництво від початку до завершення.
А також: 
- влаштування дахів;
- фасадні роботи;
- комплексні ремонти;
- авторський нагляд.
Консультації спеціалістів.
Раді співпраці з Вами!

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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Light decorative elements of the facade:
- cornices;
- window-sills;
- pilasters;
- frontons;
- moldings;
- columns;
Under the catalogue or individual project.
Technology of production from coated polystyrene.

АРТ-ФАСАД

пр.Чорновола, 45-А
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (032) 2403155,
 (067) 9453636
e-mail: art-fasad@ukr.net
www.art-fasad.com

Легкі декоративні елементи фасаду:
- карнизи;
- підвіконня;
- пілястри;
- фронтони;
- молдінги;
- колони.
Згідно каталогу та під індивідуальний проект.
Технологія виготовлення з пінополістиролу з 

покриттям.

ART-FASAD

45-A, V. Chornovola Av.,
79058, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2403155,
 +380 67 9453636
e-mail: art-fasad@ukr.net
www.art-fasad.com
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АРХІТЕКТУРА І БУДІВНИЦТВО
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Львівська, 134,
м. Городок, Львівська обл., 81500, Україна
Тел.: (03231) 32488,
 (067) 3712206
79035, м. Львів, вул. Ясна 32/3
Тел./Факс: (032) 2996962
Тел.моб.: (067) 3533611

Приватне підприємство «Архітектура і будівництво» 
займається:

1. Продажем будівельної хімії, а саме:
- пластифікаторів для бетонів та розчинів;
- модифікатори властивостей бетонів;
- прискорювачі тужавіння бетону;
- сповільнювачі тужавіння бетону;
- замінник вапна ЗАП – 1 та ЗАП – 2;
2. Будівництвом та оздобленням, а саме:
- будівництвом та реконструкцією будівель;
-  виготовленням та монтажем паркової 

скульптури;
-  виготовленням і  монтажем фасадних 

елементів.

АРХОН УКРАЇНА

вул. Крайня, 1-в,
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 3312371,
 (067) 5052217, 2354224
Тел./Факс: (044) 5125862, 5127438, 
  3312371, 3312372
e-mail: archon@archon.com.ua
www.archon.com.ua,
www.proektydomov.com.ua

АРХОН УКРАЇНА – Проекти Котеджів.
Пропонуємо більше ніж 444 готових проекта 

котеджів: проекти резиденцій, зблокованих будинків 
і будинків для рядової забудови, проекти будинків на 
дві родини, а також проекти гаражів.

Європейський дизайн за доступною ціною.
Особливі умови для будівельників і архітекторів.
Запрошуємо до співробітництва розповсюджувачів 

друкованої продукції.
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АРХЕТОН УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Новобазарська, 2/6, оф. 412,
м. Київ, 04074, Україна,
Тел.: (044) 5018971,
Тел.моб.: (050) 4433007
Тел./Факс: (044) 4641901
e-mail: archeton@archeton.com.ua
www.archeton.com.ua
Головний представник 
на Західній Україні:
79053, м. Львів, вул. В.Великого, 50 , 
(Готель «Гетьман»)
Тел.: (032) 2301205
Тел.моб.: (050) 3717979
е-mail: lviv@archeton.com.ua

Мрієш про свій дім?  Почни з проекту АРХЕТОН!
Проектна компанія Архетон – це 770 готових 

проектів котеджів та особняків, це проектування 
по індивідуальному замовленню, це проекти 
гаражів, господарчих приміщень та магазінів, це
15 кваліфікованих спеціалістів, які кожен день 
працюють для Вас, це 47 компаній-партнерів за 
допомогою яких можна вибрати та придбати проект 
в будь-якому місті України.

Всі проекти Архетон представлені в каталозі 
«Проекти котеджів та особняків» та на сайтах:

www.archeton .com.ua,  www.archeton . ru ,
www.archeton.kz, www.archeton.md, www.archeton.by

«Компанія Архетон №1 - в сфере проектирования 
частных домов»

Do you dream of the own house? Start with the 
project designed by Archeton!

The design company «Archeton Ltd/» means 770 
ready-made projects of cottages, private residences and 
garages, business premises and trading pavilions with 
an option of adopting the project under your individual 
order. Our staff consists of 15 qualifi ed experts who every 
day work for you. Through our network consisting of 47 
companies-partners you can choose the project in any 
city of Ukraine.

All projects are presented in the catalogue «The 
projects of cottages and private residences» and on 
web-sites: www.archeton.com.ua, www.archeton.ru,
www.archeton.kz, www.archeton.md, www.archeton.by

ARCHETON UKRAINE LTD.

of. 412, 2/6, Novobazars’ka St.,
04074, Kyiv, Ukraine,
Phone: +380 44 5018971,
Phone mob.: +380 50 4433007
Phone/fax: +380 44 4641901
e-mail: archeton@archeton.com.ua
www.archeton.com.ua
The general representative
on Western Ukraine:
Volodimira Velikogo St., bld. 50
(Hotel «Getman»)
Phone: +380 32 2301205
Phone mob.: +380 50 3717979
е-mail: lviv@archeton.com.ua

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Do you dream of the own house? Start with the 
project designed by Archeton!

The design company «Archeton Ltd/» means 770 
ready-made projects of cottages, private residences and 
garages, business premises and trading pavilions with 
an option of adopting the project under your individual 
order. Our staff consists of 15 qualifi ed experts who every 
day work for you. Through our network consisting of 47 
companies-partners you can choose the project in any 
city of Ukraine.

All projects are presented in the catalogue «The 
projects of cottages and private residences» and on 
web-sites: www.archeton.com.ua, www.archeton.ru,
www.archeton.kz, www.archeton.md, www.archeton.by
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АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ТИЖНЕВИК

вул. Кримська, 28,
м. Львів, 79035, Україна
Тел./Факс: (032) 2995151

Повноколірний глянцевий журнал «Аспекти 
буд і в н и ц т в а » ,  о б ’ є м о м  в і д  5 2  с т о р і н о к 
розповсюджується по західному регіону України: 
безкоштовно доставляється в офіси Львова та 
області, продається у великих магазинах та гуртовнях 
будматеріалів, в супермаркетах, кіосках, а також за 
передплатою по всій території України.

Даний журнал призначений не лише для 
будівельників, які можуть використовувати інформацію 
в професійних цілях, а й для пересічних споживачів, 
адже він поділений на два блоки – діловий та 
практичний. У кожному номері міститься інформація 
про будматеріали, інструменти, обладнання, 
дизайнерські ідеї та рішення, новини будівельної 
галузі, а також приватні оголошення.
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вул. Горького, 95
03150, м. Київ, Україна
Тел.: (044) 5018736
Факс: (044) 5411347
е-mail: : okna@baubusiness.com.ua
ovvk@baubusiness.com.ua

БАУБІЗНЕС
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

Cучасні будівельні технології та матеріали
Видавничий ДІМ «BAU business» випускає 

спеціалізовані будівельні видання:
- Видання “Окна.Двери.Витражи”висвічує 

пропозиції вікнобудівельного ринку, містить опис нових 
технологій та матеріалів,представляє виробників і 
постачальників «віконної» продукції.

Виходить 9 разів на рік.
-  Видання «Отопление. Водоснабжение.

Вентиляция+кондиционеры ».
Виходить 6 раз на рік.
Містить технічний опис найбільш популярної 

техніки на ринку України.

BAU BUSINESS
PUBLISHING HOUSE

Gorkogo St., 95
03150, Kiev, Ukraina,
Phone: +380 44 5018736
Fax: +80 44 5411347
 e-mail: okna@baubusiness.com.ua
             ovvk@baubusiness.com.ua

Modern construction technologies and materials
Publishing House «BAU business» issues special  

building editions:
- Publications «Windows. Doors. Glass Facades» 

make a review of the window onstruction market offers, 
contain the description of the new technology and 
materials, present the manufacturers and suppliers of 
the «window» production.The edition is issued 9 times 
annually.

- Publications «Heating water-supply ventilation + 
airconditioner» are issued 6 times annually. It contains 
technical description of the most popular techniques in 
Ukrainian market.
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БІТУМ ГАЛИЧИНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Зелена, 238,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2386632
Тел./Факс: (032) 2405554,
Тел.. моб.: (096) 4577842
e-mail: bitum_zahid@lviv.farlep.net

«FLEXIGUM», «MASTIGUM 2» – сучасна гідроізоля-
ційна технологія

Застосування:
- гідроізоляція і захист від корозії підземних та 

наземних будівельних; 
конструкцій, з/б та металевих резервуарів, труб;
- гідроізоляція ванних кімнат, лоджій, терас, 

басейнів, експлуатуємої покрівлі;
- гідроізоляція транспортних споруд, конструкцій 

тунелів, підземних паркінгів, автодорожніх та з/д 
тунелів, опорних стін, переходів;

- гідроізоляція колекторних тунелів, захист від 
біогенної сірчанокислої агресії сводів колекторних 
тунелів;

«FLEXIGUM» наноситься механізованим способом 
за допомогою установки для безповітряного холодного 
напилення, на поверхні утворюється безшовна 
мембрана.

«DECORGUM» - сучасний гідроізоляційний 
матеріал для декоративного оформлення і захисту від 
атмосферного впливу фасадних поверхонь з бетону, 
цегли, металу різних конфігурацій при будівництві 
нових и ремонті старих споруд.

BITUM GALYCHINA
PRIVATE ENTERPRISE

238 Zelena, St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2386632
Phone/Fax: +380 32 2405554,
Тел.моб.: +380 96 4577842
e-mail: bitum_zahid@lviv.farlep.net

«FLEXIGUM» – modern waterproofi ng technology.
 Application:
- waterproofi ng and protection against corrosion of 

underground and ground buildings, ferro-concrete and 
metal tanks, pipes;

- waterproofi ng of transport buildings, designs of 
tunnels, underground stations, road and railroad tunnels, 
retaining walls, transitions;

- waterproofi ng of collector tunnels, protection against 
biogenic sulfur acid aggression of the arches of collector 
tunnels; 

«FLEXIGUM» is applied in mechanized way by 
means of machine for airless cold spraying, the seamless 
membrane is formed on the surface.
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Журнал «Бо’Ярд» - це ілюстроване глянцеве 
видання, що спеціалізується на висвітленні актуальних 
питань будівництва, новітніх технологій та дизайну. 
Це єдине в регіоні спеціалізоване видання, яке 
забезпечує максимальну якість подання рекламного 
матеріалу. 

На сторінках журналу Ви знайдете матеріали про 
товари й послуги кращих будівельних фірм, новинки 
будівельного ринку, а також публікації про сучасний 
український та закордонний погляд на оформлення 
інтер’єру та дизайн приміщення. Також подаються 
матеріали про ноу-хау провідних українських та 
зарубіжних виробників. Окремі номери присвячені 
тематичним оглядам різних напрямків, таких як 
опалення, енергозберігаючі технології, виробництва 
вікон та дверей, покрівельних матеріалів, тощо.

Окремі номери присвячені тематичним оглядам 
різних напрямків, таких як опалення, енергозберігаючі 
технології, виробництва вікон та дверей, покрівельних 
матеріалів, тощо.

Розповсюдження журналу – безкоштовне, через 
власну кур’єрську службу, що гарантує якісну доставку 
видання по сформованій клієнтській базі. 

Обсяг - 24 сторінки формату А-4
Тираж - 10 000 екз.
Періодичність - 1 раз на місяць

БО’ЯРД
ЖУРНАЛ

вул.Пекарська, 16,
м.Львів, 79008, Україна
Тел./факс: (032) 2420170
e-mail: boyard@ boyard.info

БУДЕКСПЕРТ
ВИДАВНИЧА ГРУПА

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

вул. Ген. Чупринки, 71,
Україна, 79044, м. Львів,   
Поштова адреса:
а/с 1311, м. Львів 79044

Електронна адреса:
bud@press.lviv.ua tur@press.lviv.ua 
www.budexpert.press.lviv.ua 
Щотижневе інформаційн – рекламне видання, що 

розповсюджується на теренах Західної України.
Обсяг – 32 сторінки, А4 формату.
Тираж – 20 000 примірників щотижня.
Розповсюдження – безкоштовна редакційна 

передплата за власною базою даних підприємств 
через Укрпошту і агенції доставки преси, розкладки 
у великих будівельних супермаркетах, гуртових 
базах, обласних центрів Західної України. Участь у 
спеціалізованих виставках що проводяться в Києві 
та обласних центрах України.

«БудЕксперт» – пропонує на своїх сторінках 
тематичні та оглядові статті про нові напрямки 
та технології у будівництві, застосуванні нових 
матеріалів і інструментів. Рекламу підприємств, ціни 
на товари та послуги.

86
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БУДСТАР
ТОРГОВИЙ ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. І.Кудрі 5, оф.308,
м. Київ, 01042, Україна
Тел.: (044) 5216855, 5229320
Факс: (044) 2848988
e-mail: krause_budstar@ukr.net
www.budstar.kiev.ua

ТзОВ ТЦ «БУДСТАР» фірма, що успішно 
розвивається, в області продажу металевих 
конструкцій і виробів.  

ТзОВ ТЦ «Будстар» - представник німецької фірми 
KRAUSE на Українському ринку.  

На сьогодні, компанія Будстар затвердила себе 
як серйозний партнер, що має надійні зв’язки серед 
постачальників і забезпечує своїх замовників повним 
пакетом продукції, що пропонується. 

Більше 5 років ми займаємося продажами 
продукції, що використовується в будівництві, 
обробці, реконструкції будівель і фасадів, цегляної 
кладки та інших видів будівельних робіт. Враховуючи 
широкий асортимент продукції, неможливо уявити 
собі, щоб клієнт не знайшов для себе відповідної 
моделі як по технічних характеристиках, так і за 
ціновою шкалою. Основним напрямом діяльності 
компанії ТзОВ ТЦ «Будстар» є продаж будівельного 
устаткування: ліси будівельні, опалубка, вежі, 
підмости, сміттєпровід будівельний, захисна 
сітка, сходи-драбини, багатофункціональні сходи, 
промислові сходи і ін. Асортимент продукції компанії 
представлений устаткуванням провідних російських 
та західних виробників, а також останніми розробками 
українського виробництва. В широкому асортименті 
представлені будівельні ліси: висота збірки до 30м, 
60м, 100м. 

Тури пересувні на колесах: висота від Н-6м до 
Н-21м. 

Сподіваємося на плідну співпрацю і процвітання 
Вашого бізнесу! 

Ми розвиваємося завдяки Вам! 
БУДСТАР - це гарантія надійності і якості.
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В-ТЕХ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Навроцького, 1,
м. Львів, 79034, Україна
Тел./Факс: (032) 2405600
e-mail: offi ce@ventair.com.ua
www.ventair.com.ua

Місія компанії «В-ТЕХ» – створення здорового 
середовища і комфорту в сучасному будівництві, 
відповідати вимогам сучасності та часу в галузі, 
пропонуючи інноваційні продукти та технології:

- Вбудовані системи пиловидалення Aertecnica® 
(Аертехніка) – сучасне, ефективне вирішення 
традиційного прибирання.

- Фабричний склад KAN therm у Львові – системне 
рішення для розробки та комплектації систем 
опалення.

- Конвектори, радіатори торгових марок Kermi®, 
Mölenhoff (Мюленхоф), що створюють тепло у новій, 
довершеній формі.

- Віконні провітрювачі Ventair® - природня та 
здорова вентиляція при зачинених вікнах;

Фахівці компанії надають комплекс послуг з 
розробки принципових схем, реалізують повну 
комплектацію складових систем, здійснюють монтаж 
і технічний нагляд.

Шукаємо партнерів для розвитку дилерської 
мережі у всіх регіонах України. Проводимо навчання 
зацікавлених осіб і забезпечуємо інформаційними 
матеріалами.

V-TECH LTD.

1, Navrotskyy St.,
79034, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2405600
e-mail: offi ce@ventair.com.ua
www.ventair.com.ua

Our company pursues the mission of providing 
optimal characteristics which help to create a healthy 
microclimate and comfort at present-day thermal 
modernized construction. This mission is put into practice 
by introducing advanced technologies.

- Aertecnica® systems of central dust collection – a 
modern high-performance solution of traditional issues 
of dust collection.

- Plant store KAN therm in Lviv – a complex decision 
for heating system.

- Kermi® and Mölenhoff convectors and radiators 
producing the warmth in a new updated form.

- Ventair® window ventilators – a natural ventilation 
in the closed space.

The company’s experts provide services such as 
development of a system installation design, technical 
support of project implementation.

We are seeking partners to expand our dealers’ 
network to all regions of Ukraine. We carry out personnel 
training and provide all necessary reference materials.
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ВАШ МАГАЗИН
ГАЗЕТА РЕКЛАМИ ТА ОГОЛОШЕНЬ

вул. Тургенєва, 33 (2-й поверх),
м. Львів, 79018, Україна
Тел./Факс: (032) 2422300
e-mail: vm@mail.lviv.ua
www.vmagazin.com.ua

На ринку рекламно-інформаційних видань з 1997 
року. Десять років на ринку, величезна читацька 
аудиторія. Виходить двічі на тиждень - понеділок і 
четвер на 156-180 сторінках з повністю оновленою 
базою (не дублюється).В кожному номері близько 
37000 оголошень. Кількість реклами близько 1100 
в номер. Формат газети А3, обкладинка потрійна, 
повно-колірна, крейдована. Видається українською 
мовою. Наклад – 97600 екз. на тиждень.

«Ваш магазин» можна придбати в кіосках, що 
торгують пресою та у приватних розповсюджувачів. 
Також газету можна підписати за передплатним 
індексом в будь-якому поштовому відділенні або 
замовити доставку в офіс в будь-якій кур’єрській 
службі міста. Регіон розповсюдження м. Львів і 
львівська область в повному обсязі.

Будемо раді співпрацювати з Вами!
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ВИШУКАНА ПІДЛОГА
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Хімічна, 4, 2-й поверх,
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (032) 2403852
Тел./Факс: (032) 2975321
e-mail: info@pidloga.lviv.ua
www.pidloga.lviv.ua

Бездоганна якість та індивідуальні рішення.
Відтепер жодних компромісів у питанні якості 

підлогового покриття.
Салон «Вишукана Підлога» пропонує ламінат і 

паркет тільки найвищого ґатунку. 
Підлогове покриття від салону «Вишукана 

Підлога», наче витвір мистецтва, здатне перетворити 
ваш офіс, дім чи квартиру на оригінальний та 
неповторний світ.

Імпровізуйте з кольорами, зі стилями: класика 
та екзотика; і ви знайдете свою родзинку, свою 
унікальність…

Ламінований паркет: Elesgo (Німеччина), Witex 
(Німеччина), Parador (Німеччина).

Паркет та масив: з екзотичних порід деревини з 
усього світу.

Паркетна дошка: Magic Floor (Бельг ія) , 
Pamino(Німеччина) Parador (Німеччина), Solid Floor 
(Нідерланди), Weitzer Parkett (Австрія).

Паркет-масив: Parador (Німеччина), Solid Floor 
(Нідерланди)

Художній та палацовий паркет від Інекс Укр 
Паркет.

Терасна дошка та вагонка для саун з екзотичних 
порід деревини.

Паркетна хімія.

SUBTLE FLOOR
PRIVATE ENTERPRISE

2-fl ., 4, Himichna St.,
79058, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2403852
Phone/Fax: +380 32 2975321
e-mail: info@pidloga.lviv.ua
www.pidloga.lviv.ua

Perfect quality and individual decisions
From now on You will have no compromises 

according the floor covering quality. Salon «Subtle 
Floor» offers the laminate and parquetry fl ooring only 
of the fi nest quality.

Floor covering from salon «Subtle Floor» like 
a creation of art can change Your office, house or 
apartment into original and unique world.

Improvisation with colors and styles - exotic and 
classic - will give You the possibility to fi nd your own 
original style.

Laminated fl ooring: ELESGO (Germany), WITEX 
(Germany), PARADOR (Germany)

Parquetry fl ooring and exotic species of solid wood 
from all over the world.

Enginneered floors: MAGIC FLOOR (Belgium), 
PAMINO(Germany), PARADOR (Germany), SOLID 
FLOOR (Netherlands), WEITZER PARKETT (Austria) 

Solid wood parquet: PARADOR (Germany), SOLID 
FLOOR (Netherlands) 

Artistic and court-style parquet from INEX UKR 
PARKET

Terrace plates and linings made from exotic species 
of solid wood for saunas.

Parquetry chemistry.
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ВІА-ТЕЛОС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КОМПАНІЯ

вул. 23-Серпня, 31-Б, оф.212,
м. Харків, 61072, Україна
Тел.: (057) 7616334
Факс: (057) 7525508, 7562303,
  7579217
e-mail: viatron@mail.ru
www.viatron.ua

Компанія ТОВ «Віа-Телос» виробник ТМ «Viatron» 
розробила цей матеріал спільно з провідними 
фахівцями Харківського Державного Університету 
Будівництва та Архітектури. 

На українському ринку виробників сухих 
будівельних сумішей компанія ТОВ «Віа-Телос» 6 років. 
За цей період нашим матеріалом було відновлено 
безліч об`єктів промислового, господарчого та 
комерційного призначення. 

Запропонована будівельна композиція відноситься 
до матеріалів проникаючої дії з широким діапазоном 
можливостей використання за рахунок оригінального 
складу. Композиція представляє собою різновид 
будівельних сумішей на основі цементно-піщаної 
складової з комплексною хімічною добавкою (КХД).

ПРИЗНАЧЕННЯ: Відновлення експлуатаційних 
властивостей. Захист та гідроізоляція бетонних 
та з/б конструкцій зданій та споруд. Збільшення 
міцних характеристик. Висока водонепроникність 
та морозостійкість. Відновлення зруйнованих 
поверхонь. Захист від корозії. Перетворювач старого 
бетону та кородованної арматури. Захист від впливу 
агресивного середовища.

VIA-TELOS
LIMITED LIABILITY
COMPANY

23d August St., 31-B, offi ce 212,
61072, Kharkov, Ukraine
Phone: +380 57 7616334
Fax: +380 57 7525508, 7562303,
       7579217
e-mail: viatron@mail.ru
www.viatron.ua

Limited Liability Company «Via-Telos» is the producer 
of Trade Mark «Viatron» had elaborated this present 
material jointly with leading specialists of Kharkov State 
University Construction and Architecture. 

LLC «ВІА-ТЕЛОС»is in the Ukrainian market of dry 
building mixtures for 6 years. 

During these years our material had been 
reconstructed many industrial, economic and commercial 
objects. This building composition belong to material of 
penetrate action with broad range opportunities of usage 
at the expense of original structure. The composition is 
the variety of building mixtures on the basis of cement-
sandy component with complex chemical addition 
(CCA). 

Function: Restoration of performance attributes. The 
protection and damp course concrete and reinforced 
concrete constructions of buildings. The enlarge 
strengthening characteristics. The increase frost-
resistance and waterproof. The restoration old surfaces. 
The corrosion proof. The reformer old concrete and 
corroded armature (reinforcement). The protection from 
infl uence corrosive medium.
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ВІНЕРБЕРГЕР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Крайня, 1В,
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 5945046
Факс: (044) 5945047
e-mail: info@wienerberger.ua
www.wienerberger.ua

Wienerberger Group - світовий лідер з виробництва 
керамічної цегли та другий за розміром виробник 
керамічної черепиці в Європі.

Поротерм (POROTHERM) – теплі керамічні 
блоки.

Терка (TERCA) – клінкерна цегла для фасадів.
Корамік (KORAMIC) – високоякісна керамічна 

черепиця.

WIENERBERGER LTD.

Kraynya St., 1B,
02660, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 5945046
Fax: +380 44 5945047
e-mail: info@wienerberger.ua
www.wienerberger.ua

Wienerberger Group – worldwide leading producer 
of ceramic bricks and roof tiles.

POROTHERM – ceramic hollow block
TERCA – clinker brick for facing of building
KORAMIC – high quality clay roof tiles.
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ВІНКО-УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Якутська, 6,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 5024157, 4038029
Факс: (044) 5024172
e-mail: vinco-ukr@vinco-ukr.com.ua,
            vino@inco.net.ua
www.vinco.net.ua

ТОВ «Вінко - Україна» пропонує широкий 
асортимент садово-будівельної техніки від 
виробника: 

- тачки садові та будівельні;
- бетонозмішувачі; 
-  насоси дренажні  та глибинні ,  станці ї 

водопостачання; 
- миючі установки високого тиску (виробництво 

Італія, Румунія); 
- драбини, стрем’янки алюмінієві, вишки-тури, 

будівельні підмостки;
- складська техніка: візки платформенні 

та гідравлічні, штабелери гідравлічні, колеса 
промислові;

- тримери електричні, кущорізи.
Продукція сертифікована та території України. 
Також надається гарантійне та післягарантійне 

обслуговування. 
Шукаємо партнерів для розвитку дилерської 

мережі у всіх регіонах України. Проводимо навчання 
зацікавлених осіб і забезпечуємо інформаційними 
матеріалами.
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ГАЛ-ЕКСПОКОМ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

вул. Городоцька, 226,
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2441114, 2991907
e-mail: comm@gecom.lviv.ua,
           mebel@gecom.lviv.ua

Реалізуємо зі складу у Львові матеріали для 
виробництва меблів та будівельних робіт:

- фанеру ламіновану;
- фанеру рядову ФК (товщина 4 – 21 мм.);
- фанеру водостійку ФСФ (товщина 4 – 40 мм.);
- фанеру важкогорючу атмосферостійку; 
- плиту ДВП рядову (2745 x 1700 x 3,2 мм.);
- плиту ДВП водостійку (2440 x 1220 x 2,5 мм.);
- плиту ДВП ізолюючу, шумопоглинаючу, екологічно 

чисту (товщина 7-19 мм.);
- плиту ДСП шліфовану (товщина 16, 18 мм.); 
- плиту ДСП ламіновану (Україна, Словаччина), 

(товщина 10, 16, 18, 22, 28 мм.); 
- постформінг (Стільниці);
- профіль МДФ.
Форматний розкрій.
Виготовлення: 
- меблів на замовлення;
- фасадів з профілю МДФ.
УВАГА! Новинка!
Магнезитові плити: вогнетривкі, водостійкі, 

атмосферостійкі, морозостійкі, теплоізоляційні, 
протиударні, безпечні для людей та продуктів 
харчування.

GAL-EXPOCOM
CLOSED JOINT STOCK COMPANY

226, Horodotska St.,
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2441114, 2991907
e-mail: comm@gecom.lviv.ua,
            mebel@gecom.lviv.ua

Furniture manufacturing and construction work 
materials selling from the warehouse in Lviv:

- plywood FK(1525 х 1525 mm with thickness
4 – 21 mm);

- waterproof plywood (2500 х 1250 mm with thickness 
4 – 40 mm);

- inflammable, atmosphere resistant plywood
(1830 x 1525 mm on order);

- grinded chipboard;
- laminated chipboard (Ukraine, Slovakia);
- fi breboard (2,745 x 1,70 x 0,0032);
- waterproof fi breboard (2,44 x 1,22 x 0,0025);
- perforated, noise-suppressing, ecologically clean 

fi breboard (2,50 x 1,20 x 0,015).
- Postforming (Table boards);
- profi le MDF.
Format cutting.
Producing of:
- Furniture on order;
- Front MDF.
New! Magnesi te p lywood:  heat- res is tant , 

waterproofed, atmosphere-resistant, frost-hardy, 
thermostatic, anti-blowed, safe for people and food 
stuffs.
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ГАЛБУДІН’ЄКТ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Генерала Чупринки, 71, кім. 212,
м. Львів, 79044, Україна
Тел./Факс: (032) 2389719
e-mail: galbudinek@mail.lvivonline.com

ТзОВ НВЦ Галбудін’єкт - професійне вирішення 
проблем з укріпленням основ будівель та споруд за 
новою технологією!

У 2005 році ми стали лідерами галузі в Україні!
- Запрошуємо до співпраці
- Маємо можливості для розширення об’ємів 

робіт
- Укладаємо договори
- Формуємо програму на перспективу
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ГАЛИЦЬКИЙ ЛОКСМАЙСТЕР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Дудаєва, 22/3,
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (032) 2420999
Тел./Факс: (032) 2949600
e-mail: info@lock.lviv.ua
www.lock.lviv.ua

Замки дверні, готельні, офісні, циліндри, 
дотягувачі, сейфи, вхідні металеві протизламні двері, 
міжкімнатна фурнітура, системи контролю доступу, 
майстер-системи, виготовлення ключів.

Гарантійне та сервісне обслуговування.
Асортимент продукції включає замки врізні, 

накладні, електромеханічні, кодові, карткові, навісні 
фірм Mult-T-Lock (Ізраїль), Abloy (Фінляндія), 
KnokNLock (Ізраїль), Mottura (Італія); магнітні замки 
Securitron (США); замки для обладнання та меблів; 
механічні та електромеханічні циліндри для замків 
усіх типів EuroDIN, ASSA-типу фірм Mul-T-Lock 
(Ізраїль), Abloy (Фінляндія), Vachette (Франція) 
тощо; електро-заскочки Eff-Eff (Німеччина), дверну 
та віконну фурнітуру фірм Rostex (Чехія), Abloy 
(Фінляндія); дотягу-вачі Ryobi (Японія); дверну 
автоматику Abloy (Фінляндія); спеціальні замки для 
вантапжівок, контейнерів, мотоциклів тощо.

GALICIAN LOCKSMASTER LTD.

22/3, Dudayev St.,
79005, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2420999
Phone/Fax: +380 32 2949600
e-mail: info@lock.lviv.ua
www.lock.lviv.ua

The door locks, hotel locks, offi ce locks, cylinders, 
drawers (pullers), safes, entrance metal ant breakable 
(antitransgressove) doors (for entrance), anteroom 
furniture, access control system, system master, key 
making.

The guaranty and service.
The product range includes: rabbetted, superimposed, 

electromechanical code, card, mounted, companies 
locks Mul-T-Lock (Israel), Abloy (Finland), KnockNLock 
(Israel), Mottura (Italy); magnetic locks Securitron 
(USA).

locks for equipping and accessory; mechanical 
and electromechanical cylinders for the locks of types 
Euro DIN, ASSA-types Company brands of Mul-T-Lock 
(Israel), Abloy (Finland), Vachette (France), etc.; electro 
bolts. 

Eff-Eff (Germany), door and window access ones 
of the Companies Rostex (Czech Republic), Abloy 
(Finland).

Drawers Ryobi (Japan), door automatic equipment 
Abloy (Finland); special locks for trucks, containers, 
bikes, motorcycles, etc.
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ГАПА-УКРАЇНА (GAPA-UKRAINE)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр. Правди, 40-А, оф. 26,
м. Дніпропетровськ, 49051, Україна
Тел.: (0562) 349361
Факс: (0562) 349362
e-mail: gapa_ukraine@mail.ru
www.gapa-ukraine.com
вул. Ежена Потьє, 10-A, 2 пов.
м. Київ, 03057, Україна,
Тел.: (044) 3310701 
Факс: (044) 4568527

- Індивидуальні системи захисту приміщень від 
вуличного бруду за технологією та з комплектуючих 
Чеської фірми GAPA v.o.s від простих вхідних килимків 
до складних систем з дренажем.

- Комплексні роботи по встановленню систем.
- Виготовлення логотипів на будь-яких системах 

1,2,3 го - захисного бар’єру.
- Висока якість. Додатковий асортимент:
- профіль для сходинок;
- смужка проти ковзання;
- актерицидні покриття для басейнів;
- килимки для ван;
- покриття для спортивних залів;
- покриття для промислових приміщень;
- покриття для приміщень громадського 

харчування: ресторанів, барів, їдалень т.п.
Нова послуга: гідро-абразивне різання різних 

матеріалів в одній площині.
ФОРМУЄМО ДИЛЕРСЬКУ МЕРЕЖУ!!!

� ________________________
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HARTEX LTD.

2626

ГАРТЕКС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Городоцька, 174,
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2409961
Факс: (032) 2409962
e-mail: hartex@svytjaz.com.ua
www.hartex.lviv.ua

Повний комплекс будівельних робіт.
Швидкомонтовані будівлі з легким металічним 

карксом.
Промислові підлоги на бетонній основі з гарантією 

виробника.
Проектування, виконання та ремонт промислових 

підлог за новою технлогією для складів, 
магазинів, супермаркетів, АЗС, СТО, гаражів, 

виробничих приміщень, промислових залів. 
Переваги:
- висока міцність;
- стійкість до стирання;
- стійкість до агресивних середовищ;
- можливість кольорового виконання;
- висока швидкість укладання.

174, Gorodotska St.,
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2409961
Fax: +380 32 2409962
e-mail: hartex@svytjaz.com.ua
www.hartex.lviv.ua

Full complex of building work.
Quick-installed buildings with light steel framework.
Projection and execution of modern industrial fl oors 

by the newest technology on the concrete basis for 
stocks, shops, supermarkets, gas stations, station of 

technical service, garages, industrial premises, 
industr halls.
Preference:
- high fi rm
- stability to obliterating
- stability to aggressive environment
- possibility of colour execution
- hige-speed setting.
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ГОЛЬЦ УА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Миру, 88,
м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
Тел.: (0342) 712353

Офісні, санітарні та складські контейнери.
25-річний досвід в торгівлі контейнерами.
Понад 70 терміналів по всій Європі. Клієнтам з всієї 

Європи поставляються офісно-побутові та санітарні 
контейнери, складські та морські контейнери. 
Сучасний контейнерний термінали біля Відня.

Основні риси підприємства: задоволені клієнти 
та співробітники - головна ціль. Постійний розвиток 
відповідно до тенденцій на ринку. Провідне положення 
на ринку завдяки спеціалізації. Ми пропонуємо 
«приміщення без затримки» в сферах торгівлі, 
промисловості і т.д. 

VAPOREX® www.vaporex.eu
Замінник вапна та пластифікатор цементного 

розчину проти азотної кислоти та грибка. Засіб проти 
азотної кислоти і грибка 1л замінника вапна Vaporex 
заміняє 250-280 кг розчинного вапна. Збільшуе 
об»єм розчину, робить його пластичним, імпастує 
та покращує властивості розчину. Виготовлена 
за його допомогою штукатурка набагато краще 
протистоїть капілярній вологості ніж звичайна. Крім 
того зменшуеться схильність штукатурки до покриття 
грибком. Vaporex продовжує довготривалість 
штукатурки, підвищує його морозостійкість та знижує 
схильність до розтріскування.

Сфери застосування: зовнішня та внутрішня 
штукатурка сирої кладки та для покращення якості 
штукатурки в новобудовах. Для бетону, цегли, 
глини.

Використання матеріалу: для виготовлення 1м³ 
розчину необхідно 1,5 л. замінника VAPOREX.

А також добавки VAPOREX GOLDMIX, C+M 
та Goldmix та Hidro. Металеві спіральні сходи в-
ва німецької фірми Rolf Neuffer Treppen GmbH. 
Діам. 150 см, висота до 280 см, 13 сходинок, а 
також інші види металевий та дерев’яних сходин
www.neuffer-treppen.de

GOLTS UA LTD.

88, Myru St.,
76000, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone: +380 342 712353

Offi ce, sanitary and storage containers. 25 years of 
experience in the container and cabin trade. More than 
70 depots all over Europe. 233 employees. 

Clients all over Europe are supplied with offi ce and 
sanitary cabins as well as storage and ISO shipping 
containers. 

Modern container terminal at Vienna.
Company Policy.
Satisfied customers and employees are prime 

company targets. 
Permanent innovative adaption to industry changes 

and economic developments. 
Market leaders through concentrating on the 

Core Business: We create «space at once» for trade, 
commerce, industry and local communities. Vaporex 
Substitute for Lime. 1 litre of additive substitutes for 250-
280 kg slaked lime. It is a substitute for lime, an additive 
to mortar to make it plastic. The advantages: it increases 
the mass of the mortar, makes it plastic and lubricious. 
Makes it easier to work the mortar into the wall. Increases 
the frost- resistance of the coat of plaster, and doesn’t 
diminish the solidity of the coat of plaster.

It puts up more resistance to capillary moistness 
than the standard, ordinary coat of plaster, therefore 
the tendency of the coat of plaster to get nitrous and 
mildewy decreases.

Sphere of uses: It has been used to plaster brick, 
stone concrete and mud wallings, both in old and new 
buildings. It can be added to walling mortar as well. 
By adding to hydrophobizing additive Vaporex Hidro 
a waterproof plaster can be made. Metal spiral stairs, 
Rolf Neuffer Treppen GmbH, diam 150 cm, up to 280 
cm high, 13 stair-steps.

Also many other wooden and metal stairs available 
www.neuffer-treppen.de
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ДАЙНА
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. В.Великого, 16, оф. 404-408,
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: (032) 2417057
Тел./Факс: (032) 2443454, 2443455
e-mail: mihail@lviv.gu.net

Стінові блоки YTONG з ніздрюватого газобетону 
фірми Xella застосовуються в несучих конструкціях, 
що витримують навантаження перекриттів, як 
заповнюючи стіни, в каркасних конструкціях, 
перегородках. Екологічно чистий, легкий при 
високій міцності, сейсмостійкий, забеспечує високу 
теплоізоляцію, вогностійкий. 

БетонРасіо» Словаччина - будівельна хімія. 
Пластифікатори,  суперпластифікатори, 

прискорювачі затвердіння, що дають можливість виго-
товляти бетони високої якості, бетонувати в зимових 
умовах, зменшуючи об»еми використання цементу. 
Підвіщують початкову і кінцеву міцність, а також 
непроникність і довговічність бетону. Промислові 
підлоги, що здатні витримати високе фізичне та 
механічне навантаження. Поліпропе- ленові волокна, 
що запобігають утворенню усадкових тріщин.

DAJNA
PRIVATE ENTERPRISE

of. 404-408, 16, V. Velikogo St.,
79053, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2417057
Phone/Fax: +380 32 2443454, 2443455
e-mail: mihail@lviv.gu.net

Wall bloks YTONG from Xella Compani, made of 
aerated foam concrete, are used in bearing stuctures 
that support load of fl oor,as fi ller walls, in framework 
structures, as partition walls. The blocks are ecologically 
clean, light in weight and at the same time possess high 
mechanical strength, provide high thermal protection, 
earthquake-resistant, fi re-proof. 

«BetonRacio» Slovenska republika - building 
chemistry. 

Plasticizers, superplasticizers, hardening agents 
that allow to produce concrete of high quality and to 
cast concrete in winter conditions, reducing the cement 
consumption. Increase the initial and ultimate strength, 
as well as impermeability of concrete. Industrial 
fl ooring, able to support high physical and chemical 
load. Polypropylene fi bres protecting from formation of 
contracion cracks.
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ДЕЛЬТА СЕРВІС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр-т Леніна, 1, м. Алчевськ,
Луганська обл., 94201, Україна
Тел.: (06442) 24978, 20489
e-mail: delta@penofol.com.ua
www.penofol.com.ua
Представництво у м. Київ:
пр.40-річчя Жовтня, 101, оф. 4
Тел.: (044) 2519481

Відбиваючий теплоізоляційні матеріали, ТМ 
«Пенофол» (Росія).

- утеплення стін, стель, крівлі, горищних, 
мансардних і підвальних приміщень в індивідуальному, 
промисловому і громадському будівництві;

- ізоляція трубопроводів, ємностей і арматури в 
системах водопостачання і опалювання;

- ізоляція технологічного устаткування в харчовій, 
нафто- і газодобувній промисловості, медицині;

- сільське господарство і тваринництво.
Економія до 38% енергії на нагрів приміщення 

(ефект віддзеркалення). Зменшує втрати тепла в 4 
рази! Екологічно чистий. Не вбирає вологу (ідеальна 
пароізоляція). Простота установки. Довговічність.

Теплова ефективність «Пенофола» при 
застосуванні в будівельних конструкціях у декілька 
разів (від 4 до 12) перевищує відомі «класичні» типи 
масивних утеплювачей і в багатьох випадках істотно 
перевершує масивні утеплювачі такою ж величиною 
теплового опору.

О ф і ц і й н и й  п о с т ач а л ь н и к  п о  Ук р а ї н и 
теплоізоляційних матеріалів ТМ «Пенофол» (Росія).

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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ЕКО – БУД
КОМПАНІЯ

вул.В.Великого, 18, 7-й поверх,
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: (032) 2659297,
 (067) 3729720
Факс: (032) 2976097
e-mail: eko--bud@ukr.net

Компанія «Еко-Буд» пропонує зведення житлових 
будинків та нежитлових об’єктів із структурних 
теплоізоляційних панелей (Structural Insulated Panels 
(SIP) на основі сучасних технологій каркасного 
модульного будівництва доступного екологічно 
безпечного житла, які відзначаються високими 
тепло,- звукоізоляційними, енергозберігаючими, 
п р о т и п о ж е ж н и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и , 
вологонепроникними властивостями, легкістю та 
міцністю конструкції, можливістю використання 
будь-яких матеріалів для зовнішніх та внутрішніх 
робіт, комфортабельністю проживання та визнані 
найкращими у світі (Midwest groop one: SIP) з точки 
зору економії коштів, матеріалів, технічних засобів, 
робочої сили, термінів будівництва незалежно від 
пори року (від 2-х тижнів до 3-х місяців).

Компанія «Еко-Буд» – офіційний дистриб’ютор 
Компанії «Наша хата» (www.nasha-hata.kiev.ua), 
виробника сертифікованого в Україні будівельного 
матеріалу – структурних теплоізоляційних панелей 
(SIP), у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, 
Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, 
Чернівецькій областях, - формує дилерську мережу 
в названих областях.
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ЄВРОБУД
ГУРТОВНЯ ЦЕГЛИ

вул. Півколо, 14,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2442028, 2404432
Тел./Факс: (032) 2442029
e-mail: eurobud_lviv@ukr.net

Гуртовня цегли «Євробуд» є провідною фірмою 
з продажу цегли у м.Львові. Тут можна придбати 
цеглу як вроздріб так і гуртом, клієнтами гуртовні є 
звичайні люди і великі будівельні організації. Фірма 
продає цеглу не тільки зі всієї України, а також 
високоякісну цеглу імпортного виробництва. Тут ви 
знайдете великий вибір будівельної цегли, всю гамму 
кольорів і форм лицевої цегли, потрібну їй косметику, 
вогнетривку цеглу побутового і промислового 
призначення, а також вогнетривку кладкову суміш.

ІБР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Тараса Шевченка,13/А,
с. Поріччя, Яворівський р-н,
Львівська обл., 81076, Україна
Тел./Факс: (032) 2395770, 2395830
e-mail: ibr@ibr.lviv.ua

Основна діяльність – виробництво пінобетонних 
блоків (стінових, розміром 200 х 300 х 500мм, 200 х 
300 х 400мм та перегородкових 100 х 300 х 500мм, 200 
х 300 х 500мм), проектні роботи в повному об’ємі на 
будівництво, реконструкцію та капремонт об’єктів.

Інший напрямок: ведення загального будівництва, 
реконструкція існуючих споруд, зовнішнє та внутрішнє 
оздоблення.
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ІДЕЇ ВАШОГО ДОМУ
ЖУРНАЛ

пр-т Бажана Миколи, 14-а, 7 пов.,
 м. Київ, 02140, Україна
Тел./Факс: (044) 4964563

«Ідеї Вашого Дому» – практичне видання, що 
висвітлює питання облаштування житла, ремонту, 
інтер’єрів та приміського будівництва. Журнал 
регулярно публікує огляди ринку будівельних та 
оздоблювальних матеріалів, меблів, техніки та 
обладнання.

Наші читачі – люди, що планують здійснити 
реконструкцію, ремонт або оздоблення інтер’єру як з 
залученням кваліфікованих фахівців, так і самостійно. 
Значна частина покупців та передплатників формує 
комплекти випусків ІДЕЙ, оскільки корисна інформація 
зберігає свою актуальність протягом тривалого 
часу.

«Ідеї Вашого Дому» – бестселер ринку інтер’єрних 
видань.

Коротко про видання
Тираж: 45 000 – 50 000 примірників
Періодичність: 11 випусків на рік
Передплатний індекс: 91876
Розповсюдження: передплата, роздрібний продаж 

через торговельні мережі по всій Україні. Здійснюється 
цільове безкоштовне розповсюдження видання серед 
дизайнерів інтер’єрів та архітекторів.

IDEAS FOR YOUR HOUSE
MAGAZINE

14-а, Bazhana Mykoly St., 7 fl oor,
02140, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4964563

Ideas for Your House – publication, highlighting home 
renewal, redecoration, interior and cottage construction 
issues. The magazine regularly publishes surveys 
of construction and fi nishing materials, furniture and 
equipment markets. 

Our readers - people who want reconstruction, 
redecoration, interior design done both with a help of 
professionals as well as on their own. A greater part of 
the magazine’s buyers and subscribers collect Ideas 
issues into a kind of sets, since useful information of the 
magazine keeps its relevance for a long time. 

Ideas for Your House – is a bestseller of interior 
publications market.

Summary.
Circulation: 45,000 – 50,000, 11 issues a year.
Subscription index: 91876
Distribution: subscription, retail sale through a 

network all over Ukraine. Free distribution to interior 
designers and architects.
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Вбудована щомісяця автоматично обновлювана 
база даних Каталогу.

ІМПОРТЕРИ ТА ЕКСПОРТЕРИ УКРАЇНИ:
- контактні дані більше 14 500 найбільших 

підприємств України, зайнятих ЗЕД;
- імпортовані й експортовані товари; 
- інформація про вироблені товари; 
- обсяги зовнішньої торгівлі;
- фінансові показники по ВАТ; 
- членство в ТПП, наявність сертифіката ІSO 

9000;
- архівні дані Каталогів з 1999 року.
Можливість вносити свої контакти й доповнювати 

інформацію про контакти з бази Каталогу.
Можливість вносити в особисту картку контакту 

будь-яку докладну інформацію з поточної роботи з 
підприємством, планів на майбутнє. 

Швидкий пошук підприємства за будь-якими 
криеріями.

Швидке формування клієнтських баз по будь-яких 
обраних критеріях.

Логічні  операції  із  групами підприємств 
(вирахування, об’єднання та ін.).

Побудова рейтингу підприємств по будь-якій 
товарній групі. 

Електронна й поштова розсилка.
Експорт даних в Excel.

ІМПОРТЕРИ ТА ЕКСПОРТЕРИ 
УКРАЇНИ, ПРОЕКТ
ВЕСЬ СПЕКТР ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ПО ЗЕД УКРАЇНИ
КОМПАНІЯ
«ЕКОНОМЕДІА»

вул. Воровського, 22,
м. Київ, Україна, 01601
Тел./факс: (044) 4868972, 4868845,
Тел.: (044) 3901691
 Відділ реклами
е-mail: exim@dzi.mfert.gov.ua
www.eximbase.com 

EXHIBITORS

IMPORTERS AND EXPORTERS 
OF UKRAINE
WHOLE SPECTRUM OF BUSINESS 
INFORMATION ON FOREIGN
ECONOMIC RELATIONS IN UKRAINE
ECONOMEDIA LTD.

22, Vorovskogo Str.,
Kiev, 01601, Ukraine
Phone/Fax:` +380 44 4868972, 4868845,
Phone: +380 44 3901691,
е-mail: exim@dzi.mfert.gov.ua
www.eximbase.com

IMPORTERS AND EXPORTERS OF UKRAINE:
Embedded database of the IMPORTERS AND 

EXPORTERS OF UKRAINE Directory with automatic 
monthly updates:

- contacts of more than 14, 500 largest enterprises of 
Ukraine involved in foreign economic activities;

- imported and exported goods;
- information about commodities produced;
- foreign trade volumes;
-  f inancial  indicators for open joint-stock 

companies;
- membership in the CCI, availability of ISO 9000 

certifi cate;
Directory archive data since 1999.
Option to plan your work with enterprises.
Option to add details on current relations with the 

company and future plans to the enterprise contact 
card.

Fast search of enterprise by any criteria.
Logical operations with groups of enterprise (subtract, 

group, etc).
Companies’ rating for any commodity group.
Electronic and direct mail options;
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ІНТЕРКОППРОМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. В.Великого, 33,
м. Львів, 79026, Україна
Тел./Факс: (0322) 641256
e-mail: petrovic@lviv.farlep.net

Послуги по напрямках:
1.Бетонні підлоги
- полімерні покриття, в т.ч. наливні,
 - гідроізоляція;
- ремонт із полімерним захистом, зміцнення, 

знесилювання
- цементні стяжки, алмазне шліфування.
2. Гідроізоляція всі види
- комплексна гідроізоляція фундаментів, підвалів, 

вологих приміщень і терас.
- поновлення горизонтальній гідроізоляції стін і 

інжектуванням під тиском.
3. Продаж матеріалів
- матеріали для всіх видів гідроізоляції;
- тепло – звуко - ізолююча штукатурка на 

перлітах;
- перліти: порошок, пісок, агро перліт;
- багатоцільові поліуретанові композиції.
4. Технічні консультації
- на об’єктах, по виробу схеми виконаних робіт;
- офісні по застосуванню матеріалів.

� ________________________

____________________________
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ІНТЕР’ЄР МАГАЗИН
ЖУРНАЛ

пр-т Бажана Миколи, 14-а, 7 пов.,
м. Київ, 02140, Україна
Тел./Факс: (044) 4964563

«Інтер’єр магазин» – каталог товарів для дому 
з цінами та адресами магазинів. Величезний вибір 
меблів та предметів для оздоблення інтер’єру. 
Понад 30 розділів: меблі, сантехніка, оздоблювальні 
матеріали…

Наші читачі – люди, що планують купівлю меблів, 
побутової техніки, елементів декору, цікавляться 
питаннями ремонту, перепланування, оздоблення 
жилого інтер’єру. Каталогом постійно користуються 
люди, що за професійною діяльністю пов’язані з 
дизайном інтер’єрів і будівництвом: архітектори, 
дизайнери інтер’єру, декоратори, представники 
ремонтно-будівельних компаній України.

Каталог «Інтер’єр магазин» – це найбільш зручний 
та функціональний каталог для споживачів, що 
облаштовують свою домівку.

Коротко про видання
Тираж: 14 700 – 17 000 примірників
Періодичність: 10 випусків на рік
Передплатний індекс: 91887
Розповсюдження: передплата, продаж через 

роздрібні мережі по всій Україні: у Києві, Харкові, 
Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові та інших 
великих містах.

EXHIBITORS
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INTERIOR MAGAZINE
MAGAZINE

14-а, Bazhana Mykoly St, 7 fl oor,
02140, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4964563

Interior magazine – catalogue of goods for houses 
with prices and shops addresses. Represents huge 
option of furniture and interior design items. More than 
30 sections: furniture, sanitary equipment, fi nishing 
materials.

Our readers – people, planning to buy furniture, 
household utensils and déor items, interested in 
redecoration, reconstruction, housing interior design. 
Catalogue is popular with those whose professional 
activity is connected with interior design and construction: 
architects, interior designers, decorators, Ukrainian 
construction companies.

Interior magazine catalogue is the most handy and 
functional catalogue for consumers, renewing their 
houses or apartments.

Summary
Circulation: 14,700 – 17,000, 10 issues a year.
Subscription index: 91887
Distribution: subscription, sale through retail network 

all over Ukraine: Kyiv, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, 
Odessa, Lviv and other cities.
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КОМЕКС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Академіка Чекмарьова, 2-А,
м. Дніпропетровськ, 49005, Україна
Тел.: (056) 7883233, 7883229,
  7883214, 7880215,
  7880218
Тел./Факс: (056) 7883203, 7883205,
  7883225
e-mail: comex@fregat.com,
           diduh@fregat. com,
           bratko@fregat.com
www.comex.dp.ua
Львівська філія мережі металобаз
«КОМЕКС»:
Україна, м Львів, вул. Пластова, 7,
Тел.: (032) 2944123
Тел./факс: (032) 2944179

«КОМЕКС» входить до трійки значних сітьових 
металоторгівельних компаній на внутрішньому 
ринку України з щорічним об’ємом продажів понад 
170 тис. тон і здійснює торгівлю металопрокатом і 
трубами з центрального склада, розташованого в м. 
Дніпропетровськ, а також координує діяльність мережі 
металобаз «Комекс», розташованих в найбільших 
обласних центрах: Донецьку, Києві (2 склади), 
Луганську, Львові, Луцьку, Одесі, Сімферополі, 
Харкові, Хмельницьку.

EXHIBITORS
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COMEX LTD.

2-A, Academic Chekmarev St.,
49005, Dnepropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 56 7883233, 7883229,
      7883214, 7880215, 
      7880218
Phone/Fax: +380 56 7883203, 7883205,
       7883225
e-mail: comex@fregat.com,
           diduh@fregat.com,
           bratko@fregat.com
www.comex.dp.ua
L’vovskiy branch:
Ukraine, Lviv, 7, Plastovaya St.,
Phone: +380 32 2944123 
Phone/Fax: +380 32 2944179

«Comex» enters into three largest net metal dealing 
companies in the Ukrainian home market with the annual 
sales volume over 170 thousand tons and it deals in 
metal-roll and pipes from the central storage which 
is situated in Dnepropetrovsk and it also coordinates 
the activity of «Comex» net metal storages which are 
situated in the largest regional centers namely: Donetsk, 
Kiev (2 metal storages), Lugansk, L’vov, Lutsk, Odessa, 
Simferopol’, Khar’kov, Khmel’nitskiy.
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КОМПАНІЯ ПУЛЬСАР І КО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Фабрична, 2,
м. Рівне, 33016, Україна
Тел.: (0362) 609950
Факс: (0362) 609960
e-mail: pulsar@rivne.com

ТОВ-компанія «Пульсар і Ко» працює на ринку 
вже 15 років і є однією з перших приватних компаній 
міста. Однією з основних сфер діяльності ТОВ-
компанія «Пульсар і Ко», як основного акціонера 
ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», є 
виробництво нетканих матеріалів, асортимент яких 
на сьогодні складає понад сто найменувань.

Наше п ідприємство пропонує широкий 
асортимент продукції, виготовленої на сучасному 
обладнанні. Неткані полотна нашого виробництва 
використовується у швейній, меблевій, взуттєвій, 
автомобілебудівній, хімічній, харчовій промисловості, 
атомній енергетиці, цивільному, промисловому і 
дорожньому будівництві, а починаючи з 2002 року 
– в будівництві нафто- та газопроводів.

ТОВ-компанія «Пульсар і Ко» пропонує Вам 
геотекстилі та гео сітки власного виробництва, що 
призначені в житловому і цивільному будівництві 
для:

-  ремонту і  влаштування покрівель, як і 
експлуатуються;

- розділення шарів ґрунту та зміцнення основи під 
доріжки і майданчики з гравію та тротуарної плитки;

- захисту крутих берегів ставків, річок, укосів від 
зсуву та розмиву;

- захисту та армування гідроізоляції фундаментів 
та трубопроводів;

- влаштування дренажів та водовідведення;
- армування насипів автомобільних доріг та 

залізниць;
- влаштування рулонних газонів, ландшафтного 

дизайну та спортивних майданчиків.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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КОНТИНЕНТ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Городоцька , 355, офіс 361,
м. Львів, 79040, Україна
Тел./Факс: (032) 2951075
e-mail: admin@vodovidvid.com.ua
www.vodovidvid.com.ua

С и с т е м и  п о в е р х н е в о г о  в о д о в і д в о д у 
Standartpark:

- жолоби, пісковловлювачі (бетонні, полімербетонні, 
пластикові класу А – C згідно з 

DIN 1585, DN100 – DN500);
- решітки з оцинкованої сталі, міді, нержавійки, 

сірого та пластичного чавуну; 
- жолоби надміцні армовані Super класу Е600 

згідно з DIN;
- водоприймачі, точковий дренаж.
 Водостічні системи PROFiL.
Системи укріплення ґрунтів та схилів:
- газонна решітка;
- георешітка (геокаркас);
- Enkamat;
- садові бордюри.
Системи для очищення взуття:
- піддони бетонні, полімербетонні, пластикові;
- очисні решітки різної комбінації та конфігурації;
- брудоочисне модульне покриття;
- накладки на сходи проти ковзання.
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(М+Т) МОНТАЖ+ТЕХНОЛОГІЯ
ЖУРНАЛ

бульвар Лесі Українки, 7Б, офіс 44,
м. Київ, 01023, Україна
Тел.: (044) 5698755
Тел./Факс: (044) 5698754
e-mail: mt.editor@cpl.com.ua

«М+Т» – провідний в Україні спеціалізований 
журнал для фахівців будівельно-монтажного 
комплексу. Серед головних тем – санітарна та 
теплотехніка, кондиціонування, вентиляція, 
водопостачання та системи автоматики. Журнал 
пропонує цікаві й корисні статті фахівців галузі, а 
також регулярні огляди новин ринку та дослідження 
тенденцій розвитку будівельної індустрії в Україні та 
за кордоном. 

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 22624

EXHIBITORS
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(М+Т) MONTAGE + TECHNOLOGY
MAGAZINE

offi ce 44, 7B Lesi Ukrainky Аv.,
01023, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5698755
Phone/Fax: +380 44 5698754
e-mail: mt.editor@cpl.com.ua

M+T is ukraine’s leading magazine for installation 
professionals. Focuses on modern technologies 
in the fields of sanitary, heating, air conditioning, 
ventilation, water supply technologies and automation 
systems. Special sections on engineering equipment, 
systems installation, energy saving, water purifi cation, 
environmental protection. Regular overview of market 
news, key trends in Ukraine’s HVAC industry.
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МАЙСТЕР-ПРОФІ
ЗАВОД

вул. Курсантська, 23,
м. Дніпропетровськ, 49051, Україна
Тел.: (056) 7294355, 7294349,
  7294447, 7294333
Факс: (056) 7294355
e-mail: mprofi @fregat.com,
           info@master-profi .com
www.master-profi .com

Регіональні представництва заводу «Майстер-Профі»:
 Кривий Ріг (056)404-10-27
 Київ  (044) 206-10-29
 Донецьк  (062) 385-49-79
 Харків  (057) 720-42-70
 Симферопіль  (0652) 69-02-17
 Тернопіль  (0352) 24-81-79
 Кременчук  (0536) 711-542
 Луганськ  (0642) 64-47-55
 Полтава  (053) 66-09-29
 Херсон  (0552) 44-48-42
 Львів  (032) 241-03-73
 Одеса  (048) 719-13-71
 Маріуполь (0629) 49-02-67
 Ялта  (0654) 39-74-17
 Севастополь  (0692) 94-02-69
 Рівне  (0362) 26-46-11

Завод «Майстер - Профі» провідний вітчизняний 
виробник: повнокомплектних будівель швидкого 
спорудження «під ключ»; сендвіч–панелей IV 
покоління та аксесуарів до них; металочерепиці 
«Тарті» класу Люкс і Стандарт; металочерепиці 
«Скандинавія» класу Люкс і Стандарт; покрівельних 
аксесуарів; 17-ти видів профнастилу та аксесуарів до 
них; вентильованих фасадних систем; водостічних 
систем; профілів для гіпсокартону; Z-, C-,Σ, Ω, U 
- полегшених профілів; проектування та монтаж 
будівель швидкого спорудження. 

Уся продукція сертифікована і має гарантію 
якості. 

Завод «Майстер - Профі» атестований по 
міжнародній системі керування якістю ISO 9001.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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МАЛЬВА-СТ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Кіото, 27, оф. 107-109,
м. Київ, 02156, Україна
Тел.: (044) 5139326, 5373438
Факс: (044) 5131200
e-mail: malvast@visti.com

Компанія «Мальва-СТ» є торгівельно-будівничою 
організацією, що понад 10 років успішно працює 
на ринку України. В нашій компанії працюють 
висококваліфіковані спеціалісти, ми володіємо 
світовими передовими технологіями та обладнанням 
для проведення будівельних робіт: приоб’єктний 
БЗВ, Лазерскрид, бетононасоси, пневмоподавачі 
сумішей, самохідні шліфувальні машини, пластикова 
опалубка та інше обладнання. За результатами 
2005 року, рішенням Національної експертної 
комісії, за високі стабільні результати діяльності 
компанії і якість в роботі, ми були удостоєні звання 
лауреата національної програми «Український 
Будівельний Олімп» в номінації «Облаштування 
промислової підлоги», а в 2006 році – звання лауреата 
Національної програми «Український Будівельний 
Олімп» в номінації «Освоєння найновіших технологій 
та матеріалів».

Наші клієнти відмічають високий рівень нашого 
професіоналізму, доказом чого є листи Подяки від 
таких компаній, як «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», 
ВАТ ЛуАЗ, ООО «Нова Холдінг» та ін.

Вся продукція виробляється у Італії та Франції.
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МАРІО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 172, к. 413,
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2400350,
 (0322)624224, 626475

Виробник спецодягу. 
Виготовлення сертифікованого спецодягу, засоби 

індивідуального захисту, логотипи, прапори, знаки по 
охороні праці, будівельні інструменти, корпусні меблі 
по індивідуальному замовленню.

EXHIBITORS
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MARIO LTD.

Of. 413, 172, Gorodotska St.,
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2400350,
 +380 322624224, 626475

The manufacturer of overalls.
Manufacturing of certifi cated overalls, means of an 

individual defence, trade marks, fl ags, signs of work 
protection, building tools, case furniture on individual 
order.



96 97

МЕГАКЛАС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ

вул. Городоцька, 174,
м. Львів, 79022, Україна
Тел./факс: (032) 2451131, 2451125
  2451124
e-mail: megaclass@megaclass.biz
www.megaclass.biz

Рекламна агенція ПП «МЕГАклас» за 8 років праці на ринку 
реклами стала одним з лідерів на Західному регіоні України у 
даній сфері. 

Наша стратегія: 
- потужна виробнича база. Впровадження новітніх технологій 

та сучасного обладнання для досягнення максимального 
результату;

- широкий спектр послуг;
- дружній творчий колектив висококваліфікованих 

спеціалістів;
- професіоналізм, компетентність та своєчасність при 

виконанні замовлень.
Що дозволяє вирішувати актуальні завдання, які відповідають 

вимогам сучасного рекламного ринку. 
На сьогоднішній день РА «Мегаклас» це: 
• стабільна та ефективна реклама на транспорті: 

реклама на бортах та у салонах громадського транспорту; 
брендування автомобілів, транспорту у аеропортах; 
виготовлення та втілення оригінальних макетів для різних 
моделей кузова;

• яскрава та ефективна зовнішня реклама: виготовлення 
та встановлення рекламних щитів, брандмауерів; оренда 
рекламних площин; проектування та виготовлення дорожних 
вказівників, лайтбоксів, касетонів, штендерів, а також 
нестандартних рекламних конструкцій;

• реклама на аеродинамічних конструкціях;
• реклама в стерео-варіо форматі;
• ефективна світлова реклама: усі види робіт з різними 

видами пластику, дібонду, неонових трубок, дюралайту, 
світловодів; багатий досвід монтажних робіт; оригінальні 
дизайнерські та інженерні вирішення;

• вакуумне формування;
• лазерна порізка;
• поліграфічні послуги;
• якісний широкоформатний друк. 
Успішною та наполегливою працею РА «МЕГАклас» 

завоювала визнання та довіру у своїх замовників і партнерів, 
які оцінили широкий спектр пропозиції та інші переваги 
взаємовигідної співпраці. 

РА «МЕГАклас» визнано переможцем 2006 р. в номінації 
«Зовнішня реклама» на фестивалі реклами «Золотий бублик», 
Львів. 

Наше правило: 
Компетентність. Професіоналізм. Порядність. Повага. 
Ми будемо раді запропонувати Вам співпрацю!
Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті: 

www.megaclass.biz
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МЕРКУРІЙ ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Зелена, 147,
м. Львів, 79035, Україна
Тел./Факс: (032) 2404905
e-mail: offi ce@mc.lviv.ua
www.mc.lviv.ua

ТзОВ ВТФ «Меркурій-Центр» впродовж шести років 
зайняла провідне місце у Західній Україні з продажу 
риштувань, надання послуг з оренди та кваліфікованого 
монтажу.

Риштування «БудМайстер» призначені для виконання 
будівельно-монтажних, оздоблювальних, ремонтних 
та реставраційних робіт будівель та споруд, як ззовні, 
так і з середини. Дане риштування сертифіковане в 
Україні згідно з міжнародним стандартом якості ISO 
9001. Риштування торгової марки «БудМайстер» успішно 
конкурує з риштуваннями кращих європейських виробників. 
Перевагами даних риштувань є швидкий монтаж, легкість 
конструкцій, зручність транспортування, практичність при 
експлуатації, можливість трансформування під будь-яку 
конфігурацію фасадів і рельєфу місцевості, оптимальне 
співвідношення «ціна-якість». 

За останні шість років наші риштування використову-
вались на наступних спорудах нашого міста: Львівське 
відділення Нацбанку України; Палац Потоцьких; Львівська 
консерваторія; Львівський Медичний Університет ім. 
Д.Галицького; Львівський НУ ім. Ів. Франка; Львівський 
банківський інститут НБУ; Львівська державна фінансова 
академія; НУ «Львівська політехніка» (головний корпус 
та його внутрішні двори, корпуси №№ 7, 9, 10, 12, 14); 
Львівська національна академія мистецтв; Львівський 
державний університет фізичної культури; Львівська 
пивоварня; Львівський обласний кардіологічний центр по 
вул. Кульпарківській; Адміністративний будинок управління 
магістральних нафтопроводів «Дружба»; Каплиця Боїмів; 
ресторан «Пузата Хата» по вул. Січ. Стрільців; Приміщення 
Укрсоцбанку на пл. Міцкевича, 10; пам‘ятник поету А. 
Міцкевичу; пам’ятник Д.Галицькому; історичний ансамбль 
будинків на Площі Ринок, а також низка об»єктів у Західній 
Україні, а саме у Луцьку, Тернополі, Івано -Франківську, 
Трускавці, Дрогобичі, Стрию, Моршині, Жовкві, Сокалі, 
Калуші, Долині, Белзі. 

Три роки поспіль фірма отримувала почесні дипломи 
«Золотого дилера» заводу «Павлоградспецмаш», а у грудні 
2005 р. – почесну відзнаку «За найефективнішу роботу серед 
дилерів заводу». На щорічному конкурсі «Обличчя міста», 
який проводиться Львівською міськрадою та Львівською 
ТПП серед підприємств міста, у 2004 році фірма отримала 
спеціальну відзнаку конкурсу, а у 2005 році – диплом 
переможця у номінації «Європейський рівень послуг».

Пропонуємо будівельну опалубку (стінову та перекриття) 
«БудМайстер» для монолітного та монолітно-каркасного 
будівництва, а також всі допоміжні матеріали для цього виду 
робіт : фіксатори захисного шару, концентрат емульсору, 
фанеру, підігрівальний дріт, глибинні вібратори, в’язальні 
пістолети, тощо.



98 99

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

61

МЕРТО-ЛТД
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

а\с 6009, або вул. Городоцька, 174,
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032) 2951144
Тел./Факс: (032)2954813
e-mail: info@merto.com.ua
www.merto.com.ua

ВИРОБИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, НЕРЖАВІЮЧИЙ 
МЕТАЛОПРОКАТ

- сучасні сходи довільної складності
- перила з нержавіючої сталі в поєднанні їз склом, 

тросами, деревом або матеріалами з полімерним 
напиленням

- збірні конструкції з шліфованою поверхнею
- декоративні меблі та предмети інтер’єру
- дашки та світлопрозорі конструкції
- промислове обладнання, днища, резервуари
- елементи сакральної архітектури (кулі, хрести)
- облицювання вхідних труп та колон нержавіючою 

сталлю
- декоративна нержавіюча сталь
Завдяки власним виробничим приміщенням, 

я к і  о бл а д н а н і  с у ч а с н и м  ус тат к у ва н н я м , 
висококваліфікованому персоналу організований 
закритий технологічний процес - від розробки 
проекту до монтажу вже готової продукції на 
території замовника. Це дозволяє забезпечити якість, 
оперативність, гнучкість запропонованих послуг.

На початку 2004 року фірма створила гуртовий 
склад нержавіючої сталі, що дозволяє оперативно 
підбирати сировину для виробництва та підвищує 
конкурентоспроможність на ринку за рахунок меншої 
собівартості виробництва та скорочення тривалості 
робочого процесу.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Рекламне агентство «Міст Медіа» створено у 2001 році 
як структурний підрозділ телекомпанії «Міст» (працює з  1990 
року як одна з перших недержавних телекомпаній України і 
кореспондентський пункт для збирання інформації про життя 
і події в Україні для української діаспори  Канади). Від початку 
своєї діяльності телекомпанія готує програми для демонстрації 
за кордоном: щотижневі 30-хвилинні програми для Канади, 
інформаційні випуски для трансляції у США і Австралії. У 1992 
– 93 роках телекомпанія активно співробітничала з телекомпанією 
«Ньюс» (США). Програми, створені телекомпанією, в різні роки 
транслювалися на загальноукраїнських каналах – УТ-1, Інтер, ІСТV 
та СТБ, у 1998-99 роках на всеукраїнських фестивалях телепрограм 
відзначені нагородами «Золота Ера» та «Золота  хвиля», «Золотий 
Георгій»). 

Cьогодні рекламне агентство  «Міст Медіа» виготовляє і 
розміщує інформаційні і рекламні матеріали в ефірах телеканалів  
«5»,  «Кіно», «12» (мовлення на Львів і область), Радіо 5, в мережі 
плазмових моніторів.

Розміщення реклами на телебаченні:
5 КАНАЛ – канал чесних новин. Неупереджений погляд 

журналістів, правдиве висвітлення подій, оперативне реагування!
Телеканал СТБ – документальні серіали, пізнавальні програми, 

якісні художні фільми!
Телеканал КІНО – новий погляд на українське телебачення!
Розміщення реклами на радіо:
РАДІО 5 - Тільки найкраща музика, тільки найгарячіші, та 

найактуальніші новини, тільки відмінний настрій – 100 відсотків 
позитиву та оптимізму впродовж 24 годин!

Плазмові монітори:
«INDOOR VIDEO»  – це сучасний, високотехнологічний вид 

реклами, що поєднує в собі переваги: 
1)відеореклами;
2)радіореклами;
3)зовнішньої реклами;
4)промозаходів; 
5) P.O.S. матеріалів. 
Вартість реклами на плазмових моніторах порівнюється 

з традиційними видами зовнішньої реклами і у декілька разів 
дешевша, ніж на телебаченні або радіо. У той самий час така реклама 
має всі переваги відео, а аудіосупровід дозволяє рекламодавцеві 
нагадати про себе навіть тоді, коли споживач знаходиться поза 
зоною відеопокриття екрана. Трансляція здійснюється одночасно  у 
всіх супермаркетах мережі протягом дня (15 годин з 08:00 до 23:00). 
Розміщення реклами на плазмових моніторах - ідеальний варіант, 
якщо потрібно провести тривалу кампанію з малими затратами, 
підтримати кампанію, яка проводиться на радіо, телебаченні або 
в пресі.

МІСТ МЕДІА
РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО

вул.Сихiвська, 8,
м. Львів, 79066, Україна
Тел./Факс: (032) 2217415
e-mail: bridge@mail.lviv.ua,
            offi ce@mist-tv.com.ua
www.mist-tv.com.ua
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НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«ДОКА»
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Дудаєва, 20/4,
м. Львів, 79005, Україна
Тел./Факс: (032) 2949234, 2949235, 
  2949237
e-mail: doka@mail.lviv.ua
www.doka.lviv.ua

ТЗОВ НВФ «Дока» є офіційним дилером 
приладобудівної компанії Leica Geosystems – 
світового лідера із геодезичної техніки!

Компанія Leica Geosystems AG виготовляє 
якісне, надійне та зручне у користуванні геодезичне 
обладнання різного роду застосування, яке широко 
використовується не тільки при будівництві. 
Продукцією цієї компанії є тахеометри, теодоліти, 
нівеліри, лазерні рулетки, системи для пошуку 
підземних комунікацій, лазерні побудовувачі 
вертикальних та горизонтальних площин, системи 
автоматизації будівельних машин, GPS системи а 
також програмне забезпечення LGO, яке призначене 
для подальшої обробки результатів вимірювань

Також, НВФ «Дока» пропонує для встановлення 
в приміщеннях різного призначення (квартирах, 
будинках, офісах, гаражах, складах) безпровідну 
систему – «розумний будинок» Power Max Plus.

Будемо раді співпраці з Вами!

НАША ХАТА
КОМПАНІЯ

вул. Сім’ї Сосніних, 9,
м. Київ, 03148, Україна
Тел.: (044) 4066119
Факс: (044) 4066242
www.nasha-hata.kiev.ua
Компанія «Еко-Буд» –
офіційний дистриб’ютор Компанії «Наша 
хата» у Західних регіонах України:
м.Львів,79053, Україна 
вул. В.Великого, 18, 7-й поверх,
Тел.: (032) 2659297,
 (067) 3729720
Факс: (032) 2976097
e-mail: eko--bud@ukr.net

Компанія «Наша Хата» здійснює будівництво 
житлових будинків (котеджів) та нежитлових об’єктів 
за інноваційною технологією з використанням 
екологічно чистих будівельних матеріалів.

Завдяки використанню цієї технології будівництво 
стає можливим у будь-яку пору року, а сама технологія 
будівництва характеризується: швидкими темпами 
будівництва; високими тепло, -звукоізоляційними, 
вологонепроникними властивостями; легкістю 
оздоблюваних робіт; міцністю та легкістю конструкції, 
можливістю використання будь-яких матеріалів для 
зовнішніх та внутрішніх робіт,

Наша нова інноваційна технологія будівництва 
дає можливість здійснювати виробництво будинків 
в заводських умовах за індивідуальними проектами 
та на вашій земельній ділянці складати вже готовий 
об`єкт (житловий будинок, котедж, таунхаус, нежитлову 
будівлю тощо). Будівництво здійснюється за термін: 
від 2-х тижнів до 3-х місяців.

Компанія «Наша Хата» - це будівельна компанія, 
яка має мережу по всій Україні задля Вашого 
комфорту!

Будівництво з компанією «Наша Хата» - це зручно, 
швидко, комфортно, вигідно!

ЗАВЖДИ ГОТОВІ ПОБУДУВАТИ ВАШУ МРІЮ!!!
ЗВЕРТАЙТЕСЬ,

І ВИ В ЦЬОМУ ПЕРЕКОНАЄТЕСЬ!
Компанія «Еко-Буд» формує дилерську мережу у 

Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, 
Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій 
областях.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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НОЄ-ШАЛЬТЕХНІК
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФІРМИ
В УКРАЇНІ

вул. Глибочицька, 28, офіс 506,
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (044) 4843035,
 (050) 4625774
Тел./Факс: (044) 4830475
e-mail: noenoe@kv.ukrtel.net
www.noe.de, www.noe-opalubka.com

Німецька фірма «НОЄ-Шальтехнік» (м. Зюссен) 
має багатий досвід з конструювання та виробництва 
різноманітних опалублювальних систем з 1952 року, 
а її продукція представлена на всіх найважливіших 
будівельних ринках світу. Різноманіття продукції фірми 
НОЄ надає можливість вибору найвибагливішому 
клієнту як за техничними, так і за ціновими 
показниками.

Балкові та рамні опалублювальні системи з 
оцінкованої сталі, алюмінія та дерево-клеєних 
конструкцій, ручної та кранової збірки сприяють 
якісному та швидкому виконанню всіх видів монолітних 
робіт в промисловому, транспортному та житловому 
будівництві.

Для заводів ЗБК пропонується широкий вибір 
обладнання. 

Простір для творчості та фантазії в оформленні 
бетонних  поверхонь  надає  використання 
поліуретанових матриць на нейлоновій основі 
НОЄ-пласт, які дозволяють отримати потрібний 
рельєф бетонної поверхні після зняття опалубки. 
А двокомпонентний матеріал НОЄ-пласт надає 
можливість виготовляти власні матриці на свій 
смак.

EXHIBITORS
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NOE-SHALTECHNIK
REPRESENTATION

Offi ce 506, 28, Glybochytska St.,
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4843035,
 +380 50 4625774
Phone/Fax: +380 44 4830475
e-mail: noenoe@kv.ukrtel.net
www.noe.de, www.noe-opalubka.com

The German fi rm «NOE-Schaltechnik» (Suessen) has 
the large experience in constructing and manufacturing 
of formwork systems, and its production is worldwide 
known on the most important building markets.

The variety of NOE production gives the opportunity 
to choose for the most demanding client both in technical 
characteristics and in prices.

NOE production encourages fast monolithic works of 
industrial, transport and housing building.

There is also a large range of equipment for reinforced 
constructions works at your disposal.

The usage of special matrixes gives the opportunity 
for creative work when dealing with concrete surfaces.
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НОРМАІЗОЛ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Кримського, 4-А, 337,
м. Київ, 01042, Україна
Тел./Факс: (044) 4596033
e-mail: info@normaizol.com.ua,
           normaizol@ukr.net, knormai@kw.ua
www.normaizol.com.ua
м. Харків:
Тел./факс: (057) 7510474; 7409789;
Представник у Львові:
ТОВ «Атомік Плюс»
79066, м.Львів, вул. Вулецька, буд. 11а
Тел.: (032) 2996172 
Факс: (032) 2454696

ТОВ «НормаІзол» виробник відбиваючого тепло-, 
паро-, звукоізоляційного матеріалу торгівельної марки 
«АЛЮФОМ™», який являє собою багатошаровий 
матеріал, на основі «зшитого» спіненого поліетилену та 
алюмінієвої фольги. Паро-, тепло-, шумоізоляційного 
матеріалу «ТЕРАФОМ» для конструкції «плаваючої» 
підлоги. Відбиваючу паро-, теплоізоляцію «ФОЛАР» 
на основі алюмінієвої фольги та склосітки. 

Виробництво фольгірованих та самоклеючих 
матеріалів на базі полімерів та зпіненого сінтетичного 
каучуку. 

Сфери застосування:
- утеплення стін, підлоги, стель,покрівель, дахів, 

горищних, мансардних та підвальних приміщень;
- ізоляція в системах «тепла підлога» та за 

радіатори;
- ізоляція трубопроводів ємкостей, і арматури в 

системах водо-  і теплопостачання;
 - шумоізоляція, система «плаваюча» підлога.

EXHIBITORS
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NORMAIZOL LTD.

4-А, 337, Krymskogo St.,
01042, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4596033
e-mail: info@normaizol.com.ua,
           normaizol@ukr.net, knormai@kw.ua
www.normaizol.com.ua
Harkov:
Phone/Fax: +380 57 7510474; 7409789

«NormaIzol» - producer of refl ective warmth and 
steam deafening of trade (ALUFOAM, TERAFOAM, 
FOLAR).

«NormaIzol»- it is multi-ply material composed of 
cross-linked polyethylene foam and aluminum foil.

Application:
- warming of walls, fl oors, ceilings, roofs, garrets, attic 

and basement apartments;
- isolation in «Warm fl oor» systems and beyond 

radiator;
- pipeline sheathing, capacities and armature in water 

supply and heat supply systems.
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НОЯБРЬ 95
ЦЕНТР ВПРОВАДЖЕННЯ ВИСОКИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Канатна, 128,
м. Дніпропетровськ, 49006, Україна
Тел.: (0562) 320089,
 (050) 320-87-38
Тел./Факс: (0562) 360454
e-mail: penosil@mail.ru
www.noyabr.dp.ua

Компанія «Ноябрь-95» 12 років успішно працює 
на будівельному ринку України.

З червня 2006 року ми є офіційним представником 
торгівельної марки «PENOSIL» Естонського заводу 
«Krimelte». 

«Krimelte» - це четверте місце у Європі по 
виробництву монтажної піни, 20 000 000 балонів у 
рік.

ТМ «PENOSIL» - це європейська якість, передові 
технології, великий вибір асортименту монтажних 
пін, герметиків (силіконові, акрилові, для даху, 
полiурітанові, паркетні), замазок, клеїв, щільників, 
очисників та інструментів. 

Компанія «Ноябрь-95» - це сім філіалів по Україні, 
фантастичний потенціал, стабільність поставок та 
гнучкість цін.

EXHIBITORS
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NOVEMBER 95 LTD.
CENTRE OF HIGH TEHNOLOGY 
PROVIDING

128, Kanatna St.,
49006, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 562 320089,
 +380 50 320-87-38
Phone/Fax: +380 562 360454
e-mail: penosil@mail.ru
www.noyabr.dp.ua

«November-95» is working very successfully for 11 
years on the building market and market of paint and 
coatings.

Since the June of 2006 we are an offi cial representative 
of the trade name «PENOSIL» produced by the Estonian 
plant «KRIMELTE»

«KRIMELTE» takes the 4th place in Europe in the 
fi eld of producing cutting foam, 20 000 000 balloons 
pro year.

The trade name «PENOSIL» means the European 
quality, progressive technology, wide assortment 
of cutting foams, sealing materials, fillings, glue, 
compressor, purifi er, and tools.

«November-95» has 7 branches in Ukraine, fabulous 
potential, stability of shipments and fl exibility of prices.
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НЬЮ-ТРЕЙДІНГ ЛЬВІВ
КОМПАНІЯ

вул.Замарстинівська, 14,
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (03252) 33337,
Тел.моб.: (067) 6749666
Тел./Факс: (032) 2256562, 2982811
e-mail: new-traid_lviv@mail.ru
www.new-traid.kiev.ua

Нью – Трейдінг Львів – компанія яка подбає про 
інтер’єр вашого будинку, офісу, фасаду тощо.

Маючи власне сучасне обладнання та завдяки 
професіоналізму нашого персоналу, ми пропонуємо 
вам високоякісні вироби та матеріали з нержавіючої 
сталі: сходи будь-яких форм та складності з 
нержавіючої сталі, граніту, дерева; перила з 
використанням нержавіючої сталі, скла, дерева, тросу; 
поруччя різних форм (нержавіюча сталь, дерево); 
огорожі будь-яких конфігурацій; комплектуючі; 
декоративні вироби з нержавіючої сталі.

При виготовленні перил, поруччя та огорож 
використовуються високоякісні матеріали італійського 
виробництва.

Для оздоблення виробів ми використовуємо: 
полімерно – поршкове покриття будь-яких кольорів, 
гладке та структурне; покриття нітритом титану ( під 
золото ); нержавіючу сталь, троси, шкло, мармур, 
триплекс, дзеркало, дерево; вироби з граніту.

Наші конструкції прикрашають:
Київський вокзал
Універмаг «Україна»
Будинок «Народної медицини Зубрицьких»
Посольства Узбекистану та Литви
Торговий центр «Метро»
Компанія «Укренерго»
АППБ «Аваль»
ТзОВ «Ферозіт»
Компанія «Укрнафта»
Кафе ТзОВ «Еколан» та багато інших.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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ОБЛТОРГСЕРВІС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОРГОВИЙ ДІМ «BRILLIANT»

вул. Воробкевича, 5 А,
м. Чернівці, 58018, Україна
Тел.: (0372) 557356
Тел./Факс: (0372) 541717, 557358
e-mail: profi le@brilliant.ua,
           stanki@brilliant.ua
www.brilliant.ua

Продукція компанії «Облторгсервіс» м. Чернівці 
під торговим знаком «Brilliant» – це гарне інвестування 
в майбутнє! 

«Досягайте успіху разом з нами» та «Достойна 
якість за найкращою ціною» – ось головна ідеологія 
та прагнення нашої компанії. 

Віконний та дверний профіль «Brilliant», підвіконня 
та відливи, пластикові панелі, світлопрозорі конструкції 
- це повна воля творчості архитектора і конструктора 
при найвищих вимогах замовника. 

Чудові якісні характеристики віконної системи 
«Brilliant» – ось на що ви можете розраховувати! 

Досконала конструкція віконних профілів, 
розроблених для високоавтоматизованих віконних 
виробництв, гарантує, що і десятки років потому 
вироби цієї торгової марки будуть повністю відповідати 
всім необхідним вимогам. 

Ці гарантії подтвердять наші клієнти і партнери, 
задоволені нашими виробами та віднині впевнено 
споглядаючи в майбутнє!
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ОКСАМИТ-ЗАХІД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 367/220,
м. Львів, 79040, Україна
Тел./Факс: (032) 2951062
e-mail: oksamyt@arkada-x.com.ua
www.oksamyt-inter.com.ua

Фірма «Оксамит-Захід» генеральний дилер 
в Україні концернів Wienerberger та ROBEN, має 
багаторічний досвід імпорту та продажу якісних 
будівельних матеріалів.

Фірма «Оксамит-Захід» на даній виставці 
демонструє:

Блоки керамічні теплоізоляційні POROTHERM
Черепицю керамічну KORAMIC, ROBEN
Цеглу клінкерну оздоблювальну TERCA, ROBEN
Декоративну плитку EUROKAM
Водостічну систему GALECO 
Мінераловатну теплоізоляцію PAROC.

EXHIBITORS
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OKSAMYT-ZAHID LTD.

Of. 220, 367, Gorodotska St.,
79040, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2951062
e-mail: oksamyt@arkada-x.com.ua
www.oksamyt-inter.com.ua

Today «Oksamyt-Zachid» is well-known in the 
build market as supplier of quality building materials, 
namely:

Ceramic tile: KORAMIC, ROBEN
Ceramic brick: TERCA, ROBEN
Build system POROTHERM
Neat Insulation: PAROC
Decorative bar: EUROKAM 
Water gutter system GALECO.
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Вас вітає архітектурно-будівельний журнал 
«Особняк», який вже протягом десяти років займає 
провідні позиції на ринку українських засобів масової 
інформації  будівельного напрямку.

Журнал  містить:
– широкий вибір проектів особняків, коттеджів і 

заміських будинків;
– матеріали з архітектурного  проектування та  

будівництва;
- енергозберігаючі технології;
– огляди ринку будівельних і оздоблювальних 

матеріалів;
– дизайн інтер’єрів;
-  репортажі про архітектуру регіонів України та 

багатьох країн світу;
– товари  для дому і ще безліч різних тем, що 

стосуються будівельного            бізнесу.
Ми  активно співпрацюємо  з широкою мережою 

розповсюджувачів у всіх регіонах України,  
представлені у роздрібній мережі,  міських, районних 
і обласних бібліотеках.

З кожним роком росте число передплатників по 
всій території країни і за кордоном. 

Журнал повнокольоровий, формат видання –
А4 евро, кількість виходів 4 рази на рік. 

Наклад - 10000 примірників. 
Передплатний індекс 40278. 

Magazine «Osobnyak» is published since 1996 
and contains exclusive projects of cottages, many  
information about design, interiors, overviews of building 
markets, reports of worldwide architecture styles.

Circulation-10000
Subscription index-40278

ОСОБНЯК
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
ЖУРНАЛ
ВИДАВЕЦЬ  ТЗОВ «АРКАДА ПЛАСТ»

OSOBNYAK
MAGAZINE

пр. 40-річчя  Жовтня, 50,
м. Київ, 03039, Україна
Тел.: (044) 5279970
 Відділ пердплати та реалізації
 (044) 5247259, 5279957,
  524869
 відділ реклами
e-mail: osobnyak@ukrnet.net

50, 40-letie October St.,
03039, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5279970
 +380 44 5247259, 5279957,
  524869
e-mail: osobnyak@ukrnet.net

81 81
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ПРАЙСЫ КРЫМА
ВИДАВНИЦТВО

вул. Самокіша, 28,
95011, м. Сімферополь, АР Крим,  
Тел./факс: (0652) 600777
 (багатоканальний),
 512180
e-mail: pk@zakupka.com
www.zakupka.com

Видавництво «Прайсы Крыма» випускає каталоги 
«Прайсы. СТРОИТЕЛЬСТВО» та «Прайсы. ТОВАРЫ 
и УСЛУГИ».

Наші видання відрізняються повнотою й 
компактністю інформації, наданої у вигляді прайс-
позицій і блоків, її зручною систематизацією. Все це 
робить їх простими у використанні й корисними для 
найширшого кола споживачів.

Продуманні для кожного видання системи 
поширення дають максимальний ефект від вкладених 
коштів рекламодавців. Ми прагнемо до того, щоб 
видання стали незамінними помічниками усім: від 
фахівця до пересічного споживача.

Запорука популярності у рекламодавців – 
ориєнтація на якість та результат.

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАС–
МИ ВИРІШИМО ВАШІ ЗАДАЧІ!

PRICES OF CRIMEA
PUBLISHING HOUSE

28, Samokisha St.,
95011, Simferopol, Crimea,  
Phone/Fax: +380 652 600777
 (multichannel),
 512180
e-mail: pk@zakupka.com
www.zakupka.com

Publishing house «Prices of Crimea»  print out the 
catalogues «Prices. CONSTRUCTION» and «Prices. 
GOODS and SERVICES».

Our editions differ completeness and compactness 
of the information presented in the form of a price-
positions and blocks, its convenient ordering. All this 
does their simple in use and useful to the broad audience 
of consumers.

The systems of distribution thought over for everyone 
edition give the maximal effect from the enclosed means 
of advertizers. We aspire to that editions became 
irreplaceable assistants to all: from the expert up to the 
ordinary consumer.

The pledge of popularity at advertizers - orientation 
to quality and result.

ADDRESS TO US AND WE SHALL SOLVE
YOUR PROBLEMS! 
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РЕНЕСАНС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Городоцька, 174,
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2400607
Тел./Факс: (032) 2980320
e-mail: renesans_lviv@ukr.net
www.renesans.org.ua

Дизайн-проект.
Комп’ютерна графіка.
Комплексне виконання ремонтно-будівельних та 

реставраційних робіт: банки, готелі, офіси, магазини, 
бари, ресторани, приватні будинки.

Декоративний камінь «MASTER STONE».
Природній камінь.
Вироби з мармуру: каміни, сходи, підвіконники, 

стільниці, журнальні столики.

EXHIBITORS
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RENESANS
PRIVATE ENTERPRISE

174, Horodotska St.,
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2400607
Phone/Fax: +380 32 2980320
e-mail: renesans_lviv@ukr.net
www.renesans.org.ua

Design-project.
The computer generated image.
Complex fulfi llment repair – building and restoration 

activities: banks, hotels, offi ces, bars, restaurants and 
private houses.

Synthetic rock - «MASTER STONE».
Nature rock
Wares from marble: fi replaces, footsteps, window-

sills, tables.
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РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКЕ СПІЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

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

Упродовж 15-ти рок ів  роботи на ринку 
України підприємство «Ройек-Львів» є одним з 
лідерів у технічному переоснащенні підприємств 
деревообробної галузі.

Обладнання: рамні та стрічкопильні лісорами, 
промислові сушильні камери, котли на відходах 
деревини, автоклави для імпрегнації деревини, 
деревообробні верстати, автоматичні лінії, аспірації, 
інструмент та супутні матеріали

Обладнання для виробництва з цільної 
деревини:

Меблів, погонажних виробів, євробрусу, клеєних 
щитів, дверей, євровікон, сходів, паркету.

Спеціалісти проводять: індивідуальні консультації, 
розробку проектних пропозицій комплексних 
виробництв, навчання персоналу, запуск та сервісне 
обслуговування.

З гамою обладнання можна ознайомитись: 
у  фірмовому виставковому салоні  (Львів ,
вул. Яворницького, 14) та у роботі на власному 
экспериментальному деревообробному виробництві 
СП «Ройек-Львів».

EXHIBITORS
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ROJEK-LVIV JV

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

During 15 years of work in the market of Ukraine 
the company «Rojek-Lviv» is one of the leaders in 
engineering reequipment of companies of wood-working 
branch.

Equipment: side blade saw frame, industrial 
drying kilns, boiler by automatic burning of wood-
waste products, autoclave for impregnation of wood, 
woodworking machines, automatic lines, aspirations, 
tools and Accompanying materials.

Equipment for production from a solid wood:
Furniture, millwork, euro beam, glued panels, doors, 

windows, stairways, parquet.
The experts will carry out: personal consulting, 

development of project sentences of complex productions, 
tutoring of staff, starting and after-sale service.

It is possible to familiarize with scale of the equipment: 
In fi rm exhibition interior (14, Javornickogo St., Lviv) and 
in work on own experimental wood-working production 
of JV Rojek-Lviv.
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САЛОН ІДЕЙ
МАГАЗИН

вул. Замарстинівська, 10,
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 2981262
e-mail: inna@krona.lviv.ua

- «Салон ідей» є офіційним партнером німецької 
компанії Miele – техніка елітного класу :

- лінія кухонної техніки: плити, духовки, пароварки, 
каво-машини, мікрохвильові печі, холодильники, 
витяжки, посудомийки;

- лінія догляду за білизною: пральні машини, 
сушильні машини, гладильні преси (побутові та 
професійні);

- порохотяги з датчиками забрудненості та анти 
алергенними фільтрами.

- «Салон ідей» пропонує холодники, морозильники 
та винні шафи Liebherr (Німеччина).

- «Салон ідей» пропонує мийки, змішувачі, 
системи сортування відходів та рилінгові системи 
для кухні фірми Blanco (Німеччина).

- «Салон ідей» пропонує кухонне освітлення, 
інтер’єрне освітлення та освітлення для шаф-купе 
німецької фірми HERA.

- «Салон ідей» пропонує вироби зі штучного каменю 
KORIAN, HANEX,MONTELLI за індивідуальними 
проектами (стінові панелі, стільниці, барні стійки, 
прилавки).

- «Салон ідей» пропонує витяжки Best, Falmec 
(Італія).

- «Салон ідей» пропонує індивідуальний підхід, 
комплексну пропозицію та комплектацію об’єктів. 
Доставка.

Заходьте, чекаємо!
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ССБ ЕЛЕКТРОНІКС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Галицька, 67, к.611,
м. Івано-Франківськ, Україна
Тел./Факс: (0342) 777208
e-mail: post@ssb.if.ua
www.ssb.com.ua

Комплексне обслуговування підприємств з питань 
автоматизації виробничої діяльності та управління 
підприємством за допомогою комп’ютерної техніки.

Комп’ютерна та офісна техніка.
Програмне забезпечення для визначення 

вартості будівельних робіт: «AC-4»– розрахунок 
кошторисів, договірних цін, актів виконаних робіт, 
взаєморозрахунки в будівництві; «Зодчий» – 
інформаційно-довідкова, нормативно-правова 
система.

 Інженерні розрахунки: «Ліра» - програмний 
комплекс для проектування, конструювання та 
численного дослідження міцності та стійкості 
конструкцій;  «Мономах» -  автоматизоване 
проектування зал ізобетонних конструкц ій 
багатоповерхових каркасних будівель.

Програмне забезпечення бухгалтерського 
обліку. Розробка та впровадження програмного 
забезпечення на замовлення. Індивідуальне навчання 
роботі з поставленим програмним забезпеченням. 
Автоматизовані системи управління процесами 
«Каліпсо».

Партнер Державного науково-дослідного інституту 
автоматизованих систем будівництва (ДНДІАСБ). 
Офіційний постачальник ліцензійних програм: 
1C, розпізнавання сканованого зображення «Fine 
Reader», антивірусу Касперського «AVP», електронних 
словників «Lingvo», перевірки українського правопису 
«Рута та Плай».

Ми зробимо Вашу роботу ефективною за 
допомогою якісного програмного забезпечення, яке 
працює на високопродуктивній комп’ютерній техніці 
в мережах сучасного рівня.
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СТРОЙПРАЙС
ЖУРНАЛ

вул. Хорива, 29,
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 4174408, 4173662, 
  4173605
e-mail: offi ce@k.spk.com.ua
«СтройПрайс – Харків»:
м. Харків, вул. Кузнєчна, 9, оф. 3 
Тел./факс: (057) 7710860, 771-08-53
«СтройПрайс – Дніпропетровськ»:
м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 31, к. 22
Тел./факс (056) 3733491, 3733492, 
  3733493, 3733496 
«СтройПрайс – Донецьк»:
м. Донецьк, вул. Владичанського, 38, к. 21
Тел.: (062) 3488324, 3488326,
  3488324

«СтройПрайс» – спеціалізоване будівельне 
видання, містить близько 30 000 пропозицій 
будівельних матеріалів та послуг із зазначенням цін 
та адрес. Журнал спрямовано фахівцям галузі та 
власникам приватного житла, які виконують ремонто-
будівельні роботи. 

Журнал складається з кольорової обкладинки 
та кольорових і чорно-білих сторінок формату А4. 
Структура видання – блочна реклама займає 25%, 
прайсова (прайс-позиції) – 75% площі видання.

Розповсюдження: безкоштовно в 150 будівельних 
магазинах міст: Києва, Броварів, Вишневе, Ірпінь; 
спеціалізовані виставки; власною кур’єрською 
службою в офіси будівельних організацій міст: Києва, 
Б. Церкви; поштові скриньки новобудівель; роздрібна 
торгівля.

Видається в Києві з 1999 року, виходить щотижнево 
накладом – 40 000.

Передплатний індекс по Україні - 23531.
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ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Кирила і Мефодія 25 п. 2,
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (0322) 723241,
 (032) 2444310
e-mail: offi ce@tdb-group.com.ua
www.tdb-group.com.ua

ТзОВ «Технології для будівництва» основним 
видом діяльності є передові технології в будівництві, а 
саме продаж, оренда та обслуговування будівельних 
риштувань, вишок-тур, опалубки стінової та 
перекриття.

Так звані фасадні риштування є простим і надійним 
засобом підмощування. Вишки-тури призначені для 
виконання різних будівельно-монтажних робіт, як 
зовні, так і всередині споруд, скрізь, де можливість 
швидкого і частого переміщення є незаперечною 
перевагою.

Стінова опалубка MID BOX відноситься до 
розряду середньощитових. Широкий асортимент 
щитів дозволяє оптимізувати формування поверхні 
для бетонування.

Опалубка перекриттів, що базується на системі 
з стійок і дерев’яних балок, є традиційним способом 
формування поверхні для виконання горизонтальних 
бетонних перекриттів. Проста і надійна конструкція 
забезпечує ефективне і безпечне проведення робіт.

Технології вашого успіху від компанії «Технології 
для будівництва»!
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ТМ-КОНСТРУКЦІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. В. Великого, 4,
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: (032) 2449199
Тел./Факс: (032) 2449177
e-mail: offi ce@tm-c.com.ua
www.tm-c.com.ua

1.Ензиматік - продукт  сучасної біотехнологіі, який 
розчеплює жири та масла в очисних спорудах та 
каналізаційних трубопроводах, поглинаючи органічні 
матеріали та неприємні запахи!

2.Очисні споруди JPR SYSTEM (В-во Польша-
Франція) для очистки побутових  фекальних стоків та 
жирів і крохмалів потужністю від 1 до 100м3/добу:

- Індивідуальні очисні споруди для житлових 
будинків

- Біологічні очисні споруди для котеджів, 
готелей,санаторіїв, баз відпочинку

3.Сепаратори для очистки стічних вод від 
нафтопродуктів з території:

- АЗС та нафтобаз;
- автомобільних стоянок;
- автомийок;
- підземних паркінгів та гаражів.
4.Стабілізатор грунтів, призначений для:
- будівництва доріг;
- злітно-посадочних смуг;
- дамб;
- лісових доріг;
- земельних блоків.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

74

ТОРГОВИЙ ДІМ
«КЕРАМІН-ЛЬВІВ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Жасмінова, 5,
м. Львів, 79035, Україна
Тел./Факс: (032) 2444689, 2444729
e-mail: keramgrupa@ukr.net

ТзОВ «Торговий Дім «Керамін-Львів» є офіційним 
представником на території Західної України одного 
з найбільших в Європі виробників керамічної плитки, 
керамограніту і санітарної кераміки. «Керамін» - це 
високотехнологічне обладнання найвищої якості. 
Продукція «Керамін» - це найбільш оптимальне 
поєднання ціни та якості з широким асортиментом, 
що задовільнить будь-який смак та вимоги.
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УЗТК АГРОТРЕЙД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. М.Грушевського 28/2, офіс 43,
м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (050) 6464199
Тел./Факс: (044) 2418804
e-mail: atrede@ukr.net, info@gart.com.ua
www.gart.com.ua

Високоякісні секційні гаражні та промислові ворота 
ГАРТ. 

Комплектація воріт панелями DID®, фурнітура 
HR®, автоматика SommerAPERTO®, DID®.

Широкий ассортимент моделей: гофр, філенка, 
панорамні вікна.

Короткі терміни виконання замовлення.
Поставки в любу точку України.
Фомуємо дилерську мережу.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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УНІВЕРСАЛ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Фурманова, 21,
м. Мукачево, Закарпатська обл.,
89600, Україна
Тел./Факс: (03131) 23098
e-mail: universal@mk.uz.ua
www.universal-mukachevo.com.ua

ТОВ «Універсал» є офіційним представником в 
Україні фірм Сербії та Угорщини:

- TOZA MARKOVIC (Сербія) – керамічна черепиця 
та плитка;

- KERAMIKA KANIZA (Сербія) – керамічна 
плитка;

- KERAMIKA MLADENOVAC (Сербія) – керамічні 
вироби, сан фаянс;

- ROSAN (Сербія) – виробник змішувачів;
- TONDACH Potisje Kanjiza (Сербія) – черепиця;
- TONDACH Jamina Bekescsaba (Угорщина) 

– черепиця;
- NEXE GRUPA AD Polet IGK Novi Becej (Сербія) 

– черепиця.
Також являється офіційним дилером VELUX Україна 

– мансардні вікна та компанії TECHNOMAR&ADREM 
– ESTA PARKET (Естонія) (паркетна дошка).
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ФАВОРИТ АМ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Півколо, 14,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2980615
Тел./Факс: (032) 2441228
e-mail: labunsky_o@ukr.net
www.stairs.lviv.ua

Приватне підприємство - фірма «ФАВОРИТ АМ» 
пропонує для ВАС:

СХОДИ модульні, гвинтові, на косоурах, на 
тетивах, консольні - металодеревяні та деревяні 
сходи Чешського виробництва;

ПЕРИЛА, огородження, поручні будь-якої 
складності та конфігурації з нержавіючої сталі та 
використанням декоративних елементі, стікла, 
пластику, дерева.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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ФБМ-УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Святошинська, 1,
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: (044) 4497475, 4233090,
  4233091
Факс: (044) 4497439, 4233092
e-mail: info@fbm.kiev.ua
fbm.kiev.ua

Спеціалісти фірми ФБМ займаються продажем 
з’єднювальних елементів на українському ринку з 
травня 1998р.

З появою нових будівельних технологій 
розвивається також техніка кріплення. -Сьогоднішній 
асортимент кріплень – це велика кількість виробів. 
Лише компанія ФБМ пропонує покупцю понад 6 тисяч 
найменувань для різноманітних видів будівельного 
кріплення.

В 2001 році відгукнувшись на побажання 
споживачів нами розроблена і представлена 
роздрібна программа вітчизняного виробництва 
під маркою ГОСПОДАР, котра об’єднала під своїм 
іменем широкий спектр кріпильних виробів від різних 
виробників таких країн як Польща, Чехія, Іспанія, 
Німеччина, Швейцарія, Італія, Україна.

Ми запрошуємо до співпраці виробничі, будівельні 
та торгові організації .

ГОСПОДАР – це надійний партнер.
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ФОРМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Базова, 2-В,
м. Запоріжжя, 69600, Україна
Тел.: (061) 2139045, 2139032
вул. Юнаківа, 22/1
м.Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 2430563
Тел.моб.: (067) 3361956

Пропонує:
Сучасний продукт – гідроізоляційну пасту 

«ZONT».
Паста використовується для устрою м’яких 

покрівель, гідроізоляції підземних і наземних 
будівельних конструкций, залізобетонних та металевих 
резервуарів, опорних стін, балконів, басейнів та інших 
місць де потрібна гідроізоляція. При використанні 
пасти на поверхні утворюється безшовна мембрана, 
що вкриває усю площину незалежно від розміру.

Мембрана, що утворюється має високу 
водонепроникність, стійка до перепадів температури, 
витримує морози і потепління. Відрізняється 
підвищеною атмосферостійкістю , витримує вплив УФ 
променів, кислот і луги, масла та солей. Має гарну 
еластичність.

Застосування пасти не потребує складних заходів 
нанесення на поверхню.

Термін зберігання пасти – 12 місяців при 
температурі не нижче +5 º.

EXHIBITORS
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FORMA
LIMITED LIABILITY COMPANY

2-B, Bazovaya St.,
69600, Zaporozhye, Ukraine
Phone: +380 61 2139045, 2139032
22, Unakiva St., ap/1,
79000, Lviv, Ukraine,
Phone: +380 32 2430563
hone mob.: +380 67 3361956

Offers the following product:
our new product - a waterproof paste «ZONT».
This paste is designed for waterproofi ng equipment 

including equipment for soft coating
In the process of paste application the surface coated 

forms a seamless membrane covering the whole surface 
irrespective of its dimensions.

This formed membrane has a high waterproof ability 
, resistance to freezing and defrosting , resistibility to 
cracking , perfect cohesion with diffi cult surfaces. Its 
distinctive property is a high atmosphere resistance, 
ultraviolet irradiation stability, as well as stability to 
acid and alkali infl uence, oil- and salt - resistance, high 
elasticity.

The application of the paste don’t require any 
complicated methods of surface covering .

The shelf life of the paste makes 12 months at 
temperature not below + 5°C.
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ФЦС ЛІФТ
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Стебницька, 61,
м. Трускавець, Львівська обл.,
82200, Україна
Тел.: (03247) 69978,
 (032) 2443124;
Тел.моб.: (097) 7098471
Факс: (03247) 69707
e-mail: fcs_lift@ukr.net

Корпоративне підприємство FCS Lift працює 
на ринку ліфтового та ескалаторного обладнання 
і пропонує свої послуги по поставці, монтажу та 
сервісному обслуговуванню цього обладнання. FCS 
Lift є офіційним представником кампанії KLEEMANN 
в Україні, а також постачає ліфти таких провідних 
західних фірм як SEC d.o.o, Doppler. 

 Фірма пропонує «весь спектр» ліфтового 
обладнання, а саме: пасажирські, лікарняні, 
вантажні мало вантажні, а також панорамні ліфти 
(зі скляною кабіною). Вантажопідйомність ліфтів від 
200 кг до 12 тонн. Максимальна висота підйому до
100 м. Максимальна швидкість підйому до 3,5 м/сек. 
Застосовуються приводи ліфта як електричного 
так і гідравлічного типу. Кабіни ліфтів, за бажанням 
замовника оснащені: телефоном, вентилятором, 
звуковим гонгом тощо.

Також КП «ФЦС-Ліфт» проводить: поставку, 
монтаж та сервісне обслуговування ескалаторів 
японської фірми FUJITEC(максимальна висота 
підйому до 8500 мм і кутом нахилу 35°); модернізацію 
вітчизняних ліфтів, які мають великий термін 
експлуатації і потребують оновлення інтер’єру та 
заміни приводу, електропроводки і електроніки 
керування; впроваджує розроблений диспетчерський 
зв’язок для ліфтів на основі мобільного зв’язку; 
виконання монтажних, пусконалагоджувальних робіт 
та сервісне обслуговування ліфтів.

Вся продукція сертифікована TUV CERT 201009867 
і має дозвіл на застосування в Україні (№1729.06.30-
00.00.0) Надається гарантія на роботу обладнання 
від 24 до 36 місяців. 

Гнучкий підхід до співпраці з «Замовником» та 
можливість індивідуального проектування під потреби 
будівництва.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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ХІЛТІ УКРАЇНА ЛТД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Боженка, 86,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 3905566
Факс: (044) 3905565
Львівське представництво:
м. Львів, 79008, вул. Личаківська, 18
Тел.: (0322)759181,
 (050)3345906, 3345821

Компанія Hilti є провідним виробником професійного 
будівельного обладнання в усьому світі. Технологічні 
інноваційні рішення та сервісні зобов’язання Hilti не 
мають аналогів в Україні та надають вагомі переваги 
нашим клієнтам. Головний офіс знаходиться в місті 
Шаан, князівство Ліхтенштейн. В компанії працює 
близько 17 000 працівників у більше, ніж 120 країнах 
світу.

В Україні Hilti представлена з 1995 року і на даний 
момент налічує 10 представництв в найбільших 
містах країни.
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Ю.КОМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Тургенєва, 73,
м. Львів, 79003, Україна
Тел.: (032) 2984000, 2949880, 
  2949888
Факс: (032) 2949880
e-mail: arkojucom@mail.ru
пл.Кн.Святослава, 5
Тел.: (032) 2393700
Ринок Торпедо:
Тел.моб.: (050) 7612910
с. Дубина, Сколівський р-н
Тел.: (251)34424
Тел.моб.: (050) 4315001
Київ, вул Новокостянтинівська, 4-а
Тел.: (044) 5015465, 2401505
Виробництво:
с.Бучали, Городоцький р-н,
Тел.моб.: (096) 2151875

Виробництво та продаж: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ; 
металопрофіль;  лист оцинкований; алюцинк Z-185; 
дахові вікна; теплоізоляція; водостоки;  ВСЕ для 
ДАХУ.

Ви будуєте на десятиріччя! 
Пропонуємо співпрацю , щоб десятиріч було 

більше.
ТзОВ «Ю.Ком» засновано у 2000 році.
Є виробником металопрофілю, металочерепиці 

та різних аксесуарів для даху (жолоби,ринви, 
водостоки та ін.). Металочерепиця та металопрофіль 
продаються вже нарізаними під індивідуальні розміри, 
тобто під замовлення.

Для виробництва використовується високоякісна 
сировина європейських виробників. Це дозволяє 
створювати продукцію, що користується постійним 
попитом.

ТзОВ «Ю.Ком» постійно нарощує обсяги 
реалізації.

Покупцям надається можливість повністю 
укомплектувати дах: ТзОВ «Ю.Ком» реалізує 
будівельні плівки JUTA, утеплювачі ROCKWOOL 
та дахові вікна і сходи FAKRO, а також пластикові 
водовідвідні системи GALECO, PROFIL.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Діяльність фірми DUKLA CZ s.r.o. скерована 
на виробництво напірних баків та промислових 
інженерних вузлів.

Асортимент:
- Розширювальний бак (експанзомат ) – напірна 

ємність для опалення
- Аквамат – напірна ємність для водонапірних 

установок
- Екотерм – акумулююча ємність
- Повітряні резервуари – напірні ємності для 

пневматичних систем
- Запобіжні клапани
- Прилади для магнітного очищення води
- Апарати для хімічного очищення води
- Пом’якшуючі, піщані та іонітові фільтри, термічні 

дегазатори
- Виробництво баків та ємностей нестандартних 

розмірів за індивідуальним замовленням
Ексклюзивний представник на Україні:
МПП Богемія

 79040, м.Львів,
 вул.Каховська 35а
 Тел./Факс: (032) 2994900
 Тел.: (032) 2297598
 e-mail: offi ce@bohemia.lviv.ua
 www.bohemia.lviv.ua

DUKLA TRUTNOV S.R.O.

322, Elektrarenska St.,
Trutnov, 54103, Czech republic
Тел.:  (420) 499 852112, 852148
Факс: (420) 499 841227
e-mail: dukla@duklatrutnov.cz
www.duklatrutnov.cz
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Фірма EKOEFEKT a.s. була створена в 1992р. і 
від самого початку вибрала напрямок – екологічне 
спалювання бурого вугілля в котлах, тому що нові 
тренди в екології вимагали нові автоматичні котли 
для спалювання бурого вугілля. Фірма орієнтувалась 
на створення нових екологічних автоматичних котлів 
EKOEFEKT, де би було комфортне обслуговування 
цих приладів. Підвищена зацікавленість до цього 
обладнання змусила фірму розвивати виробництво 
котлів з більшою потужністю. Зараз фірма виробляє 
котли з потужністю 600кВт, при монтажі в каскад 
– можна отримати котельню потужністю аж 3МВТ. 
До сьогоднішнього дня, було виготовлено понад 
10 000 котлів різної потужності. Дальший напрямок 
виробництва був вибраний на використання біопалива 
в котлах EKOEFEKT. В приладах можна спалювати 
біомасу: дерев’яні щіпки або суміш дерев’яних щіпок 
і вугілля. Котли EKOEFEKT ВІО виробляються від 
130 до 600 кВт. Також зараз є новинка – це котел, що 
працює на пелетках із тирси, EKOEFEKT ВІО 23кВт.

Всі прилади є атестовані на європейську норму 
СSN EN 303-5, що є гарантією якісного спалювання 
палива та високим К.К.Д. Більше 70% виробництва 
йде на експорт до Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Ексклюзивний представник на Україні:
МПП Богемія:

 79040, м.Львів,
 вул.Каховська 35а
 Тел./факс: (032) 2994900
 Тел.: (032) 2297598
 e-mail: offi ce@bohemia.lviv.ua
 www.bohemia.lviv.ua

Шукаємо регіональних представників і сервісних 
спеціалістів. Проводимо навчання по обслуговуванню 
та монтажу даного обладнання.

EKOEFEKT A.S.

Areal Hlubina c.p. 4,
Litvinov, 43601, Czech republic
Тел.: (420) 476 209139, 209129
Тел./Факс: (420) 476 732214
e-mail: ekoefekt@kotle.cz
www.kotle.cz

39
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Основана продукція:
- Серія парапетних конвекторів BETA потужністю 

2, 3, 4 та 5 кВт – відведення продуктів згоряння через 
стіну;

-  Сер ія  конвектор ів  GAMA потужн істю
2.5, 3 і 5 кВт – відведення продуктів спалювання в 
димовий канал;

- Газові настінні водонагрівачі безперервної дії: 
Pov-5 – 5л/хв., Pov-10, 10B – 10л/хв. та Pov-13,
13B – 13л/хв.;

- Газові каміни потужністю 7-11кВт;
- Кондиціонери. 
Ексклюзивний представник на Україні:
МПП Богемія:

KARMA A. S.

вул. Збровська, 693,
Чеський Брод, 28231, Республіка Чехія,
Тел.: 420 321 610511, 620971
e-mail: odbyt@karma-as.cz
www.karma-as.cz

79040, м.Львів,
вул.Каховська 35а
Тел./Факс: (032) 2994900
Тел.: (032) 2297598
e-mail: offi ce@bohemia.lviv.ua
www.bohemia.lviv.ua
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Продукція фірми REFLEX CZ s.r.о.:
- Розширювальні баки
- Акумулюючі ємності для питної та технічної 

води
- Термостати
- Обладнання для хімічної обробки води
- Насосні станції
- Солярні панелі різних модифікацій із допоміжним 

обладнанням.
Ексклюзивний представник на Україні:
МПП Богемія:

REFLEX CZ S.R.O.

3, Promyslova St.,
Praha 10, 10000, Czech republic
Тел.: + 42 272 090311
Факс: + 42 272 090308
e-mail: refl ex@refl ex.cz
www.refl ex.cz

79040, м.Львів,
вул.Каховська 35а
Тел./Факс: (032) 2994900
Тел.: (032) 2297598
e-mail: offi ce@bohemia.lviv.ua
www.bohemia.lviv.ua

39
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Самсон АГ – світовий лідер у розробці та 
виробництві високоякісних регулюючих і запірно-
регулюючих клапанів для систем опалення, 
кондиціювання та охолодження, а також багатьох 
інших галузей промисловості.

Фірма заснована в 1907 році і завдяки постійному 
впровадженню передових технологій з кожним роком 
розширює своє виробництво, яке знаходиться у 
Франкфурті на Майні (Німеччина).

Наші клапани та засувки з пневматичними та 
електричними приводами, регулятори тиску та 
температури прямої дії, в цілому, забезпечують 
регулювання при температурах середовищ від 
-250 град. С до + 550 град. С, тисках до 400 
атм. на трубопроводах до 2100 мм. Завдяки 
високому рівню розробки та виробництва клапани не 
потребують обслуговування на протязі усього терміну 
використання при найважчих умовах.

Система управління якості фірми, згідно ISO 
9000 – 9004, сертифікована ще в 1990 році, має 
сертифікати відповідності ГОСТ. Вибухозахищенність 
приладів підтверджена свідоцтвами сертифікаційного 
центру ДВСЦ ВЕ м. Донецьк.

SAMSON AG

вул. М.Раскової, 19, оф. 905,
м. Київ, 02660, Україна
Тел./Факс: (044) 4905305
e-mail: samson@samsononeng.kiev.ua
www.samsononeng.kiev.ua26

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Фірма Thermona є відомим чеським виробником 
опалювальної техніки із широким асортиментом 
продукції високої якості, а саме газових котлів та 
додаткового обладнання до них. У модельному 
ряді представлені двохфункційні котли та котли для 
опалення різної потужності (димохідні та турбо), 
конденсаційні настінні котли, а також стаціонарні 
чавунні котли.

Котел Therm можна об’єднувати в одну каскадну 
систему загальною потужністю до 1 МВт, що 
дає можливість ефективно опалювати житлові 
та промислові об’єкти, де немає центрального 
опалення.

Регіональний представник:
МПП Богемія:

THERMONA LTD.

Stara osada, 258,
Zastavka, 664 84, Czech republic
Тел.: + 42 544 500505, 500511
Факс: + 42 544 500506
e-mail: thermona@thermona.cz
www.thermona.cz, www.thermona.ru

79040, м.Львів,
вул.Каховська 35а
Тел./Факс: (032) 2994900
Тел.: (032) 2297598
e-mail: offi ce@bohemia.lviv.ua
www.bohemia.lviv.ua

39
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ПП «Альянс-Україна» є  розробником і 
виробником енергозберігаючих рідинних електродних 
електронагрівачів опалювальних ( РЕЕНО 0,3-0,7), які 
використовуються на всій території України. 

Основна характеристика продукції «Альянс-
Україна» -  економічність при експлуатаці ї 
(вартість опалення 3х кімнатної квартири за 1 
місяць 90-180 грн. в залежності від використання 
типу електронагрівачів), простота та швидкість 
монтажу приладів, їх довговічність, гарантійне та 
післягарантійне обслуговування. 

 Прилади по ступеню захисту відносяться до 
першого класу, працюють без нагляду, екологічно 
безпечні. 

Для опалення приміщень з великим об’ ємом 
за допомогою теплообмінників виду «регістр» 
для опалення 300 м. куб достатньо 1 Квт/год. 
електроенергії.

Підприємство виготовляє водонагрівачі з об’ємом 
від 300 до 5000 літрів, вартість яких в 1,5-3 рази 
дешевше імпортних аналогів. 

Професіоналізм та досвід роботи фахівців ПП 
«Альянс-Україна» підтверджується значною кількістю 
якісного обладнання для опалення, яке працює на 
території України та відкриває двері для співпраці 
з зацікавленими споживачами та майбутніми 
партнерами.

АЛЬЯНС-УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Ак.Курчатова, 5,
м. Київ, 02166, Україна
Тел.: (044) 3321815
Факс: (044) 5188538
e-mail: alyans@ua.fm
www.teploservis.kiev.ua

31

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Спільне українсько-німецьке підприємство 
«Апогей –ГмбХ» вже 14 років працює на українському 
ринку. Головні напрямки діяльності: проектування, 
монтаж, сервісне обслуговування, комплектація 
обладненням та матеріалами систем опалення, 
водопостачання, каналізації, вентиляціїі кліматизації, 
а також виготовлення модульних котелень потужністю 
від 100 до 1500 кВт.

З 2000 року «Апогей – ГмбХ» впроваджує 
програму енергозберігаючих технологій. Пропонуємо: 
сучасне котельне обладнання з високим рівнем ККД, 
солярні системи – сонячні колектори, теплові насоси, 
рекуператори повітря.

Екологічна програма «Апогей – ГмбХ» включає 
використання котельного обладнання з найнижчими 
показниками ( нижче встановлених норм) по шкідливих 
викидах у повітря, локальні та промислові системи 
очистки каналізаційних стоків, які забезпечують 
очищенння до 98%.

До Ваших послуг гуртово-роздрібний склад 
та салон-магазин, де Ви зможете придбати все 
для опалення , водопостачання, каналізації з 
нетрадиційної енергетики.

АПОГЕЙ ГМБХ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Драгоманова, 19,
м. Київ, 02068, Україна
Тел.: (044) 5649510, 5651575
Тел./Факс: (044) 5649510, 5651575,
  5651864
e-mail: dsapogey@adam.kiev.ua

17
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

1. Беззварювальні універсальні затискні з’єднання 
для труб ( чорних, оцинкованих, чавунних, РЕ, РР та 
інших) GEBO, IGE, Viking Johnson, Victaulic.

2. Монтаж систем опалення, водопостачання та 
каналізації.

3. Керамічні блоки Porotherm (Wienerberger).

АРТІС – МОНТАЖ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Зоряна, 27а,
м. Львів, 79054, Україна
Тел./Факс: (032) 2991100/10,
  2391813/14, 2443245
e-mail: artis@mail.lviv.ua
www.artis.lviv.ua

13

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Постачання,проектування, професійний монтаж 
систем опалення та водопостачання, наладка, 
обслуговування, сервіс.

-  котли наст інн і  газові  WESTEN, ВАХІ , 
VIESSMANN;

- котли чавунні газові та на дизпаливо BAXI, 
BUDERUS, WOLF, VIESSMANN;

- сталеві радіатори ELBA, KERMI;
- алюмінієві радіатори;
- тепловентилятори VOLKANO;
- насоси побутові;
- металопластикові труби та фітинги;
- металопокриття дахів та утеплення будинків;
- металодахівка RUKKI;
- водостічні системи;
- системи зовнішнього утеплення фасадів.
Запрошуємо до взаємної співпраці будівельні та 

інсталяційні організації.

БЕРЛИН
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Й.Сліпого, 4/19 (вул. Зелена, 46),
м. Львів, 79026, Україна
Тел./Факс: (032) 2255280, 2996395
e-mail: berlyn@lviv.farlep.net
www.lviv.farlep.net
вул. Малинова, 6, м.Львів,
Тел./Факс: (032) 2943255
Тел.: (032) 2433255

27
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Пропонує продукцію виробництва Чехії:
- ATMOS – газогенераторні котли на тверде 

паливо, потужністю від 15 до 100кВт;
- ATTACK – котли газові навісні та стаціонарні, 

котли на тверде паливо;
- KARMA – газові конвектори, колонки та каміни; 

кондиціонери;
- THERMONA – настінні та стаціонарні газові 

котли, котли на тверде паливо;
- VIADRUS – чавунні котли на тверде паливо та 

газ, радіатори;
- DAKON – котли на газ та тверде паливо;
- HAMONT – котли на біомасу потужністю від 15 

до 1000кВт;
- OPOP – котли на дерево та вугілля;
- DZ DRAZICE – бойлери електричні, комбіновані 

та непрямого нагріву від 20 до 1000л;
- QUANTUM – побутові та промислові газові 

бойлери на гарячу воду;
- REFLEX – розширювальні бачки, фільтри на 

воду, солярні панелі;
- DUKLA – накопичувальні ємкості, апарати для 

систем підготовки води;
- KOMEXTHERM – змішувачі для системи 

опалення, електронні та каскадні регулятори для 
систем опалення;
- MICROTHERM – електронні термостати до 
котлів;
- ABX – каміни на дерево та газ;
- KOTRBATY – інфрачервоні газові нагрівачі.
Шукаємо регіональних представників і сервіс-
них спеціалістів. Проводимо навчання по об-
слуговуванню та монтажу даного обладнання.

БОГЕМІЯ
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
- ЧЕСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕПЛА
ТА КОМФОРТУ

вул. Каховська, 35 А,
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2297598;
 (067) 3145156
Тел./Факс: (032) 2994900
e-mail: offi ce@bohemia.lviv.ua
www.bohemia.lviv.ua
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ТОВ «Віола ЛТД» - це гуртова та роздрібна 
торгівля будівельних матеріалів:

- цегла рядова, цегляні блоки;
- шифер, цемент;
- металопрокат;
- пиломатеріали;
та системи опалення:
- стальні панельні радіатори угорської фірми 

«Дунаферр».

ВІОЛА ЛТД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Фурманова, 21, м. Мукачево,
Закарпатська обл., 89600, Україна
Тел.: (03131) 24360,
Тел.моб.: (050) 672389812
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Ми пропонуємо широку гаму систем кабельного 
електричного опалення DEVI, антикригових систем, 
електричних конвекторiв «Atlantic», «Airelec», 
«Applimo», «Ensto» та повiтряних завiс.

ВОЛЬТ- СЕРВІС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

а/с 729, м. Львів, 79002, Україна
Тел.: (032) 2395055, 2395080,
  2395090
e-mail: volt@mail.lviv.ua
www.volt.com.ua2

EXHIBITORS

VOLT-SERVICE LTD.

32, Storozhenka St.,
79002, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2395055, 2395080,
      2395090
e-mail: volt@mail.lviv.ua
www.volt.com.ua

We offer a wide range of electric cable-heating 
systems produced by DEVI, electric convectors 
«Atlantic», «Airelec», «Applimo», «Ensto» and wide 
range of air curtains.

2
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ТзОВ з ІІ «Данфосс» спеціалізується на електричних 
системах опалення, енергозберігаючих технологіях, 
клапанах електромагнітних, клапанах запірних, 
клапанах контрольних, клапанах термостатичних, 
клапанах шарових та теплообмінниках.

ДАНФОСС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

а/ с 168 або вул.В.Хвойки, 11
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: (044) 4618700
Факс: (044) 4618707
e-mail: industry@danfoss.com
http://www.danfoss.com

22

EXHIBITORS

DANFOSS LTD.

P.O. Box 168, 11, V.Khvoiky St.,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4618700
Fax: +380 44 4618707
e-mail: industry@danfoss.com
http://www.danfoss.com

Danfoss LTD. provides heating systems (electrical 
heating systems), energy saving, electromagnetic 
valves, stop valves, control valves, thermostatic valves, 
ball valves and heat exchangers.

22
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Реалізуємо, виготовлені з високоякісної 
кислотостійкої німецької сталі, димарі-вкладки і 
попередньо ізольовані елементи димохідних систем 
(в т.ч. в оцинкованому кожусі); насадки-вертушки; 
вентиляційні решітки; стальні і алюмінієві радіатори 
та еластичні труби; вакуумні трубчаті та плоскі сонячні 
колектори; монолітні чавунні вклади для камінів.

ДИМОХІДНИЙ ЦЕНТР
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Шухевича, 4,
м. Краковець, Львівська обл., 81033, 
Україна
Тел./Факс: (03259) 77425
Факс: (03259) 77412
e-mail: offi ce@mk-ua.com
www.mk-ua.com
Представництво у Львові:
вул. Я.Мудрого, 9Б,
Тел./Факс: (032) 2331442
Тел.: (032) 2331488

29

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

С п е ц і а л і с т и  ТО В  « Д О Й Ч Е  А Н Л А Г Е Н » 
пропонують пуско-налагоджувальні роботи, 
сервісне обслуговування котлів виробництва LOOS 
INTERNATIONAL, надають кваліфіковану допомогу у 
виборі котельного обладнання для Замовника.

ТОВ «ДОЙЧЕ АНЛАГЕН» є  оф іц ійним 
представником н імецько ї  компан і ї  LOOS 
INTERNATIONAL в Україні. 

Котлобудівельна компанія LOOS INTERNATIONAL 
- провідна компанія у виробництві парових, водогрійних 
котлів та котельного обладнання в Європі.

До  програми поставок  компан і ї  LOOS 
INTERNATIONAL входять: 

- трьохходові та прямоточні парові котли потужністю 
від 80 кг/год. до 55 000 кг/год.

- котли перегрітої води потужністю до 38 МВт 
- водогрійні котли потужністю до 19,2 МВт. 
- компоненти котельної в модульному виконанні
Понад 100 000 котельних установок постачається 

в більше 140 країн світу, підтверджують високу 
компетентність компанії LOOS INTERNATIONAL.

ДОЙЧЕ АНЛАГЕН
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Павліка Морозова, 1/18,
м. Харків, 61108, Україна
Тел./Факс: (057) 3352915
e-mail: da@loos.com.ua, loos@ukpost.ua
www.loos.com.ua20
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Заснована у 2000 році науково-виробнича фірма 
«Екоспектр» являється офіційним представником 
в Україні Італійської фірми CARLIEUKLIMA, яка є 
лідером в сфері інфрачервоних випромінювачів; 
регіональний представник у Львівській області 
торгової марки «FEG VESTAL».

- Енергетичний аудит;
- Газопостачання:
- Опалення житлових громадських та виробничих 

приміщень;
- Модульні котельні FEG VESTAL, «КОЛВІ»;
- Газові котли опалювальні, колонки, конвектори 

та інше обладнання;
- Котли опалювальні на тверде паливо «Термо»;
- Котли опалювальні які працюють на соломі;
- Утилізаторні печі для опалення і гарячого 

водопостачання:
- Інфрачервоні випромінювачі;
- Системи захисту від вибуху газу;
- Транспортабельні модульні міні-котельні на 

кам’яне вугілля та інше тверде паливо;
- Транспортабельні газові модульні міні-

котельні.

ЕКОСПЕКТР
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА

вул. Антоновича, 31,
м. Львів, 79018, Україна
Тел./Факс: (032) 2955315
e-mail: ecospectr@mail.lviv.ua
www.ecospectr.com.ua41

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Фірма спеціалізується на розробці, виробництві 
та збуті такого обладнання: парові котли серії «Е» 
(паропродуктивність - до 10 т/год.), які відрізняються 
від котлів інших виробників тим, що комплектуються 
сучасним допоміжним обладнанням (горілочні 
пристрої плавного регулювання навантаження; 
центробіжні живильні насоси (Німеччина, Італія); 
мікропроцесорна система управління і захисту; 
відсічні газові клапани і датчики тиску (Німеччина); 
водогрійні котли (теплопродуктивність - до 10 
МВт) КСВа, заводська модель «ЗКО», призначені 
для виробітку гарячої води на опалення і гаряче 
водопостачання. Істотною відмінністю котлів «ЗКО» 
від котлів моделі «ВК», які випускаються серійно, є 
заміна ненадійної передньої водоохолоджувальної 
кришки на теплоізольовану. Модернізація котлів 
здійснена спільно з провідними котлобудівними 
фірмами Італії та ДНДІСТ; транспортабельні котельні 
установки на базі котлів серії «Е» і блочно-модульні 
водогрійні котельні установки на базі котлів «ЕКО». Це 
опалювальні металеві контейнери з вмонтованими в 
них котлами, теплообмінниками, насосами, системами 
автоматики і водопідготовки. У котельних установках 
застосовується найсучасніше обладнання провідних 
європейських виробників. Перевагою є простота і 
швидкість монтажу, економія на проектних роботах 
і будівництві котельні; водопідготовче обладнання; 
тягодуттьові машини; утилізатори.

«Енергетик» не лише продає обладнання, 
але й здійснює весь комплекс робіт з монтажу 
і пусконалагодження, включно із здачею його 
підконтрольним органам.

ЕНЕРГЕТИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МВВФ

вул. Леніна, 3, м. Монастирище,
еркаська обл., 19100, Україна
Тел.: (04746) 25770
Факс: (04746) 25772
e-mail: kotel@energetik.com.ua
www.energetik.com.ua
просп. Червоної Калини, 35, оф. 310
79070, м. Львів,
Тел.: (032) 2408289 
Факс: (032) 2443766
Тел.моб.: (067) 3100075

1
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ТО В  « Е н е р готех н ол о г і ї »  п р ед с та вл я є 
енергозберігаючі технології, котли газові, обігрівачі 
інфрачервоні, пальники газові.

ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Орджонікідзе, 10, м. Краматорськ, 
Донецька обл., 84300, Україна
Тел.: (0626) 485758, 485733
Факс: (0626) 486648
e-mail: dir@e.dn.ua
www.e.dn.ua

21

EXHIBITORS

ENERGOTEHNOLOGY LTD.

10, Оrdgonikidze St., Kramators’k,
Doneck region, 84300, Ukraine
Phone: +380 626 485758, 485733
Fax: +380 626 486648
e-mail: dir@e.dn.ua
www.e.dn.ua

Energotekhnologii LTD provides energy saving, gas 
boilers, infrared heaters, gas burners.

21
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Гільзування димоходів вставкою з н/ж сталі
Монтаж зовнішніх димоходів
Монтаж системи опалення, водопостачання
Монтаж системи вентиляції
Виготовлення ємностей з н/ж сталі

ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Залізнична, 7,
м. Львів, 79003, Україна
Тел.: (032) 2450303
Факс: (032) 245042324
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ДП завод «Арсенал» є одним з найбільших 
представників оптичної та оптико-електронної 
промисловості України.

Виготовляє і реалізує спеціальну техніку, газові 
лічильники «GMS-Arsenal» G2.5, G4, G6 та «GMS» 
G10 – C250, світлофори, медичне обладнання, 
банківську техніку, фототехніку, гоніометри, труби 
зорові, приціли оптичні, будівельні засоби та іншу 
продукцію.

ЗАВОД АРСЕНАЛ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Московська, 8,
м. Київ, 01010, Україна
Тел.: (044) 2531334, 2532779
Факс: (044) 2801284, 2531476
e-mail: info@zavodarsenal.kiev.ua
www.zavodarsenal.kiev.ua

10

EXHIBITORS

PLANT ARSENAL
STATE ENTERPRISE

8, Moskovska St.,
01010, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2531334, 2532779
Fax: +380 44 2801284, 2531476
e-mail: info@zavodarsenal.kiev.ua
www.zavodarsenal.kiev.ua

SE plant «Arsenal» is the leader of optic and 
optoelectronic industry in Ukraine. Manufacture and 
realize of gas meters «GMS-Arsenal» G2,5, G4, G6, 
gas meters «GMS» G10-G250 and installation kit for 
them, traffi c lights, bank equipment, medical equipment, 
photographic equipment, optical devices and component 
parts, goniometers, special equipment and other 
products.

10
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ТзОВ «НТКФ «ЗЮВС «пропонує в Україні литі 
арміровані скловолокном епоксітові решітки фірми 
FIBERSTRUCT. Решітки відливаються у різних формах 
в залежності від потреб ринку. Використовуються як, 
підлоги, площадки, промислові тротуари, монтажні 
сходи та інше.

ТзОВ «НТКФ «ЗЮВС» також пропонує в 
Україні теплові помпи фірми HIBERNATUS. Вони 
використовуються для створення тепла для обігріву 
будинку, а також для підігріву води в побуті, їх можна 
використовувати для охолодження та кондиціювання 
в технологічних процесах.

ЗЮВС
НАУКОВО ТЕХНІКО КОМЕРЦІЙНА 
ФІРМА
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Наукова, 5а/237,
м. Львів, 79060, Україна
Тел.: (032) 2970700
Факс: (032) 2970158
e-mail: zyvs@zyvs.lviv.net43

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Фірма «ІНВОТЕР» діє в області підготовки 
води, базуючись на сучасних устаткуваннях фірм:
GE Osmonics, HST, Etatron,  Aqua та інших. Ми 
займаємося також підготовкою води для таких 
цілей: 

- загально-побутових (локальні водопроводи, 
домашні господарства, готелі тощо)

- харчових ( офіси, гастрономія) 
- опалювальних (водяні та парові котельні, 

резервуари теплої води)
- технологічних (харчова, хімічна проми-

словість).
Підбір кожного устаткування – індивідуальний і 

здійснюється на основі досліджень води, добового та 
тимчасового замовлення на воду. Пропонуємо Вам 
комплексне обслуговування: консультування, аналізи, 
технологічні випробування, підбір устаткування, 
монтаж, запуск, гарантійне та післягарантійне 
обслуговування.

У нас – сервіс устаткування для підготовки води. 
Послуги, яку надає сервіс це: 

- запуск станції підготовки
- гарантійні ремонти
- післягарантійні ремонти
- періодичні огляди.

ІНВОТЕР
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Стороженка, 27,
м. Львів, 79018, Україна
Тел.: (032) 2395240,
Тел.моб.: (067) 7919215
e-mail: inwater@inwater.com.ua
www.inwater.com.ua

19
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ПП «Компанія Цезар» створена 2003 року (технічні 
умови отримано 2004 року). Фірма займається 
виробництвом, монтажем і продажем рукавів 
захисних для димоходів та вентиляційних каналів.

Рукави вентиляційні призначені для захисту 
димових каналів від газових термічних потоків, які 
є продуктами згоряння нагрівальних приладів, що 
опалюються газом (за винятком пальників високого 
тиску) і мазутом, в яких температура не перевищує 
300єС, а також для ущільнення вентиляційних 
каналів (за винятком механічної вентиляції). Термін 
придатності рукавів захисних «Алюком» (на основі 
закордонного досвіду) становить приблизно 20 
років.

Рукави захисні для димоходів та вентиляційних 
каналів забезпечують:

- захист від ерозії;
- захист від вологи (завдяки доброму витягу 

газів, продуктів згоряння та запобіганню зволоження 
стін);

- простоту монтажу та адаптації старих каналів 
до нових газових систем;

- мінімальні затрати на експлуатацію;
- гарантія якості і комфорту.

Продукцію сертифіковано.
Винахід запатентовано.
Розвиваємо дилерську мережу.

КОМПАНІЯ «ЦЕЗАР»
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО.
ТМ «АЛЮКОМ»

вул. Липинського, 36,
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 2994128, 2455252
Факс: (032) 2407766
e-mail: alyukom@i.ua
www.alykom.com.ua

28

EXHIBITORS

Private enterprise «The Company «Tsezar» is 
created in 2003 (specifi cations are received in 2004). 
The fi rm is engaged in manufacture, montage and sale 
of sleeves protective for fl ues and ventilating channels.

Sleeves ventilating are intended for protection 
smokes of channels from gas thermal fl ows, which are 
products of combustion heating of devices, which are 
heated by gas (except for torches of high pressure) and 
black oil, in which temperature does not exceed 3000 C 
with, and also for condensation of ventilating channels 
(except for mechanical ventilation). Working life of 
sleeves protective «Aliykom» (on the basis of foreign 
experience) makes approximately 20 years.

Sleeves protective for fl ues and ventilating channels 
provide:

- protection against erosion; 
- protection against a moisture (due to good extraction 

of gases, products of combustion and prevention of 
humidifying of walls);

- simple installation and adaptation of old channels 
to new gas systems;

- the minimal expenses for exploitation;
- the warranty and comfort.
Production is certifi cated. The invention is patent.
We develop dealers network.

THE COMPANY «TSEZAR»
PRIVATE ENTERPRISE

36, Lypyns’kogo St.,
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2994128, 2455252
Fax: +380 32 2407766
e-mail: alyukom@i.ua
www.alykom.com.ua

28
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ДП «Красил івський  агрегатний  завод» 
знаходиться у загальнодержавній власності і 
підпорядкований Міністерству промислової політики 
України. Організаційно- правова форма – державне 
підприємство. Обсяг нашої продукції на ринку Украіни 
займає 6 %.

Основна спеціалізація заводу – випуск агрегатів 
авіаційної техніки військового призначення: балковий 
отримувач – БДЗ- УСК; замок ДЗ-УМ; авіаційний 
пусковий пристрій – АПУ – 470; пристрій пусковий
О – 25 Л. За останні роки завод освоїв та виготовляє 
також побутові газові опалювальні котли різних 
модифїкацій, в тому числі парапетні та напольні з 
автоматикою EVROKAZ та EVROSIT, з циркуляційним 
насосом та димососом, регулятори тиску газу, 
пункти газові щитові малогабаритні (ПГЩМ), 
стабілізатори, конвектори. Маємо можливість 
випускати побутові лічильники газу роторного типу, 
електротени, електроплитки, електрокотли, побутові 
водокачки, рибальські човни, антени супутникового 
телебачення.

КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 
ЗАВОД
ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Правдинська, 1, м. Красилів,
Хмельницька обл., 31000, Україна
Тел./Факс: (03855) 41453
e-mail: agregat@kr.km.ua
www.agregat.on.km.ua9

� ________________________

____________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________



176 177

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Виробництво сучасного газового і електричного 
опалювального обладнання потужністю від 1,5 до
930 кВт для обігріву побутових, комунально-побутових 
та промислових приміщень. 

Виробництво електричних бойлерів для нагріву 
води для побутових потреб.

Офіційний представник ЗАТ «Харківське дослідно-
конструкторське бюро автоматики «Хімавтоматика»- 
виробника стаціонарних та переносних приладів 
газового контролю промислового та комунально-
побутового призначення.

РОСС
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ

вул. Котлова, 129,
м. Харків, 61017, Україна
Тел.: (057) 7194743, 7194714
Тел./Факс: (057) 7194711, 7194712,
  7194742
e-mail: info@ross.com.ua
www.ross.com.ua
Представництво у Львові:
вул. Олени Степанівни, 40 
79039 м. Львів, 
Тел/Факс: (032) 2980737, 2980552 
e-mail: rosslv-1@mail.ru

5

EXHIBITORS

Production of modern gas and electric heating 
equipment by power from 1,5 to 930 kW for heating 
of domestic, communal-domestic and industrial 
apartments.

Production of electric boilers for heating water for 
every-day needs.

An official representative of Close Joint-Stock 
Company «Kharkiv Experimental and Design Bureau of 
Automation «Khimavtomatyka»- a producer of stationery 
and portable devices of gas control for industrial and 
communal needs.

ROSS
RESEARCH-AND-PRODUCTION 
AMALGAMATION

129, Kotlova St.,
61017, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7194743, 7194714
Phone/Fax: +380 57 7194711, 7194712,
       7194742
e-mail: info@ross.com.ua
www.ross.com.ua
Representation in Lviv:
40, Oleny Stepanivny St., 
Lviv, 79039 
Phone/Fax: +380 32 2980737, 2980552
e-mail: rosslv-1@mail.ru

5
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ТОВ «Сантехнік ЛТД і Ко» спеціалізується на 
виконанні комплексу санітарно-технічних робіт і є 
офіційним представником фірми IVT Energy Heat 
Pumps в Україні – світового лідера з виробництва 
теплових помп. Здійснює проектування, постачання 
обладнання, та монтаж систем опалення з 
використанням теплових помп. На підприємстві 
розроблена і впроваджена система управління якістю 
ДСТУ ISO 9001-2000.

САНТЕХНІК ЛТД І КО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Пухівська, 4,
м. Київ, 02222, Україна
Тел./Факс: (044) 2910121, 2910133,
  2910122
e-mail: ivt@santeh.kiev.ua, ivt@ivt.com.ua
www.santeh.kiev.ua, www.ivt.com.ua

34

EXHIBITORS

LLC «Santechnic LTD & Co» is specialized in 
accomplishment of sanitary and technical works. 
«Santechnic LTD & Co» is an offi cial representative 
of IVT Energy Heat Pumps (world leader in production 
of heat pumps) in Ukraine. «Santechnic LTD & Co» 
projects, delivers equipment and erects heating systems 
with the use of heat pumps. System quality management 
ISO 9001-2000 is worked up and put into practice at this 
enterprise.

SANTECHNIC LTD & CO LLC

4, Puhivska St.,
02222, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2910121, 2910133,
      2910122
e-mail: ivt@santeh.kiev.ua, ivt@ivt.com.ua
www.santeh.kiev.ua, www.ivt.com.ua

34
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ТОВ  «СОФІЯ-3» представляє матеріал і технологію 
«ФУРАНФЛЕКС» в Західній Україні. Технологія 
ФУРАНФЛЕКС – захист і відновлення димо-і газохідних 
каналів побутового і промислового призначення з 
використанням матеріалу ФУРАНФЛЕКС.

Технологія ФУРАНФЛЕКС® дає змогу без 
додаткових витрат забезпечити: захист, відновлення, 
ізоляцію витяжних каналів у старих будівлях; ізоляцію 
витяжних вентиляційних каналів у багатоповерхових 
будинках – для під’єднання автономної системи 
опалення; ізоляцію витяжних вентиляційних каналів 
у багатоповерхових будинках – для підключення 
газових водонагрівних колонок (бойлерів); ізоляцію 
та захист газохідних, витяжних каналів у приватних 
будинках і котеджах; захист від утворення та 
накопичення конденсату і вологи в газохідних каналах 
на виробництві (витяжні канали в харчовій, легкій 
промисловості, автономні котельні, відведення 
хімічно агресивної пари). За допомогою технологія 
ФУРАНФЛЕКС® э можливість виконувати реставрацію 
витяжних каналів у будівлях історичної та архітектурної 
цінності без ушкодження стін. Проектування, 
монтаж та продаж приладів і засобів вимірювання, 
інженерних мереж, систем і споруд: системи та 
вузли обліку енергоресурсів (пара, газ, тепло, вода); 
опалювальна техніка; газифікація і сигналізація 
загазованості приміщень; системи водопостачання; 
мембранні баки; газорегулюючі пункти, обладнання 
для котелень. Завжди у продажу: крани кульові 
газові, газосигналізатори, світлозвукосигнальні 
пристрої, лічильники газу, коректори об’єму газу, 
манометри, термометри, котли, колонки, конвектори 
газові, радіатори, насоси, арматура та фітінги для 
стальних та поліетиленових трубопроводів, системи 
водоочищення.

СОФІЯ – 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Кобилянської, 56,
м. Івано-Франківськ, Івано-Франкiвська 
обл., 76000, Україна
Тел.моб.: (095) 8620880,
 (067) 1554234
Тел./Факс: (0342) 509884, 509885, 
    509886
e-mail: sofya_3@mail.ru,
           info@sofya3.com.ua
www.sofya3.com.ua
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Представництва:
пр-т. Пушкіна 55, оф. 302-б, 49006, м.Дніпропетровськ
Тел./Факс: (0562) 398498
вул.Р.Люксембург, 74, оф.303, 83114 м.Донецьк,
Тел./Факс: (0622) 510179
вул.Наукова 7а, 79060 м.Львів,
Тел./Факс: (0322) 652765
вул.25-ої Чапаєвської дивізії, 2, 65088, м.Одеса,
Тел./Факс: (0482) 375694
вул.Полтавський шлях, 56,
Тел./Факс: (057) 7122911
вул.Сенявіна 27, 73034, м.Херсон,
Тел./Факс: (0552) 334019

Що таке сучасний димар !
Димар – це труба призначена для відводу продуктів 

згорання від камінів, котлів та колонок. Від того з якого 
матеріалу виготовлена ця труба, залежить якість роботи 
опалювального обладнання , естетичний вигляд Вашого 
будинку та безпека проживання в ньому. Все частійше на 
Україні використовуються імпортні прибори для опалення, 
які працюють в автоматичному режимі. Постійний перепад 
температур та відсутність теплоізоляції призводить до 
появи конденсата, який є причною передчасного руйнування 
асбоцементних труб та цегляних шахт. Деколи при цьому 
виникає загроза попадання продуктів згорання в житлові 
приміщення. Окрім цього цегляні шахти мають квадратне чи 
прямокутне січення і довго прогріваються, що погіршує тягу 
та роботу камінів, котлів та колонок. Для попередження вище 
перерахованих проблем до димарів пред’являються особливі 
вимоги: безпека; надійність; довговічність; естетичність; 
простота зборки, обслуговування та транспортування; 
наявність постійної та належної тяги.

 Вже не один десяток років в Европі в будівництві 
використовуються димарі, виготовлені з нержавіючої сталі. 
Вони повністю відповідають вищевказаним вимогам і 
зарекомендували себе з найкращого боку, успішно витримав 
випробування часом. Зараз такі димарі все частійше 
встановлюються в нашій країні.  В Україні виробником такої 
продукції є фірма «Софія», яка на протязі 14-ти років успішно 
працює за технологією німецької фірми «Josef Stahl».

СОФІЯ
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр. Вернадського, 34/1,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 4527866, 4248540
Тел./Факс: (044) 4595946
e-mail: company@sofi ya.kiev.ua4
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«ТЕПЛІ ПІДЛОГИ» – авторизований дилер 
продажу фірми «ELEKTRA», яка є найбільшим 
виробником кабельної продукції у Середній Європі.

Пропонуємо:
- системи «тепла підлога» для житлових і 

промислових приміщень;
- системи запобігання накопичення криги та снігу 

на дахах, пандусах та сходах;
- електричні системи обігріву RAYCHEM для 

будівництва та промисловості;
- електричні конвектори, акумуляційні обігрівачі, 

повітряні завіси;
- електронні регулятори температури фірми Flash 

(Франція), OJ Mikroline (Данія);
- найсучасніші вироби «ELEKTRA» відповідають 

світовим санітарно-технічним вимогам і мають 
європейські відзнаки, а також мають сертифікат 
світового стандарту ISO 9001.

Продукція сертифікована на теренах України.

ТЕПЛІ ПІДЛОГИ

вул. Личаківська, 99,
м. Львів, 79010, Україна
Тел.: (032) 2756038

7
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Офіційне представництво в Україні. 
- Кабельні системи електропідігріву. 
- Системи «тепла підлога», захист від затоплення 

приміщень. 
- Обігрів дахів та трубопроводів.

ТЕПЛОЛЮКС УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Лугова, 9,
м. Київ, 04074, Україна
Тел./Факс: (044) 4991122
e-mail: info@teplolux.com.ua
www.teplolux.ua6
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Компанія «ТЕПЛОСЕРВІС» є офіційним представником 
торгової марки «RMS Heating system» (Німеччина), 
яка представляє на ринку України сучасні системи 
електропідігріву.

АНТИОБЛЕДЕНІННЯ ПОКРІВЛІ - ЗАХИСТ ДАХУ, РИНВ 
ТА ВОДОСТОКІВ ВІД СНІГУ, ЛЬОДУ ЕЛЕКТРОПІДІГРІВОМ

Пропонуємо вашій увазі новітню систему обігріву, яка 
запобігає пошкодженню даху, ринв, труб та водостоків 
навіть у найсильніші морози, а також підігрів підлоги і повне 
опалення приміщень для Вашого комфорту.

ОБІГРІВ ДАХІВ ТА ВОДОСТОКІВ
Система АНТИОБЛЕДЕНІННЯ на основі нагрівального 

кабелю в ТЕФЛОНОВІЙ ОБОЛОНЦІ дозволяє запобігти 
утворенню льоду на дахах.

Система антиобледеніння дозволяє: запобігти утворенню 
масивної льодової маси, що представляє небезпеку для 
життя людей, що в свою чергу може стати причиною значного 
матеріального збитку; зменшити механічне навантаження 
на елементи покрівлі.

ТЕПЛА ПІДЛОГА
СИСТЕМА ТЕПЛИХ ПІДЛОГ – це передусім комфорт, 

простота в експлуатації, відносно низька вартість 
виробу. Її основна перевага – незалежність від системи 
централізованого опалення. На відміну від інших джерел 
опалення, тепла підлога рівномірно прогріває квартиру. 
Ця система може працювати як основне, так і допоміжне 
опалення приміщень.

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД БЛИСКАВКИ ФІРМИ
«ОВО BETTERMANN»

Фахівці фірми ТЕПЛОСЕРВІС пропонують Вам 
створити новий рівень безпеки будинків, застосовуючи 
комплексну систему захисту від блискавки від ОВО 
Bettermann (Німеччина). Основним завданням системи 
блискавкозахисту є уловлювання всіх блискавок, що 
потрапляють в будівлю. 

 ГАРАНТІЯ, СЕРВІС, МОНТАЖ.
 МИ ЗЕКОНОМИМО ДО 50% ВАШИХ КОШТІВ НА 

ОПАЛЕННІ! 
ФОРМУЕМО ДИЛЕРСЬКУ МЕРЕЖУ В ЗАХІДНОМУ 

РЕГІОНІ УКРАЇНИ!

ТЕПЛОСЕРВІС
ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНИ

вул. Золота 8, оф. 57, 58,
м. Львів, 79039, Україна
Тел.: (032) 2901550, 2980381,
Тел.моб.: (067) 6705505
Факс: (032) 2333335
e-mail: teploservice@gala.net
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ПП «Терра-Захід» пропонує в Україні енергоощадні 
системи для гарячого водопостачання, опалення та 
електропостачання, які працюють на cонячній енергії, 
енергії вітру. Теплові сонячні колектори призначені 
для сезонної та круглорічної роботи приватних 
будинків, готелів, сільськогосподарських ферм. 
Електричні панелі та вітрогенератори виробляють 
електроенергію постійного та змінного струмів 
потужністю від 600Вт при 24/36В та 220/380В 

ПП «Терра-Захід» є офіційним представником 
AMK-SOLAC (Швейцарія), Solar Power (Німеччина), 
IBC-Solar AG (Німеччина), WATT (Польща).

ТЕРРА-ЗАХІД
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Водогінна, 2/230,
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: (032) 2444668
Факс: (032) 2444665
e-mail: Solar.74@mail.ru,
            Zenovij_kohut@yahoo.com

EXHIBITORS

PE «Terra-Zahid» is offi cial representative of AMK-
SOLAC (Switzerland), Solar Power (Germany), IBC-Solar 
AG (Germany), WATT (Poland) are producers of the solar 
heating and electric equipments for season and all-the-
year-round maintenance of work The Private houses, 
hotels, agricultural enterprise, cottages. Photovoltaic and 
wind generators provide the electric power for customers 
from 600W 24/36DC and 220/380AC.

TERRA-ZAKHID
PRIVATE ENTERPRISE

2/230, Vodoginna St.,
79017, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2444668
Fax: +380 32 2444665
e-mail: Solar.74@mail.ru,
            Zenovij_kohut@yahoo.com
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Спеціалізована насосна компанія «ТЕХНОМАШ» 
повідомляє Вас про відкриття прямого представництва 
у Західному регіоні «ТЕХНОМАШ-ЛЬВІВ».

Багаторічний досвід роботи фірми «ТЕХНОМАШ» 
дав можливість вивчити потреби ринку, і сьогодні ми 
можемо допомогти підібрати саме той насос, який 
максимально відповідатиме вимогам наших клієнтів: 
якість, ефективність, економічність, післяпродажний 
сервіс та гарантія.

Наші спеціалісти завжди готові  надати 
кваліфіковану допомогу в підборі насосного 
обладнання, проконсультувати проектантів та 
монтажників, забезпечити необхідною технічною 
інформацією.

Завдяки прямим поставкам від провідних світових 
виробників:

GRUNDFOS, CALPEDA, CAPRARI, ZENIT, 
SPERONI, VAREM (компенсаційні баки) фірма 
«ТЕХНОМАШ-ЛЬВІВ» гарантує Вам найкращі умови 
роботи:

- широкий асортимент насосів;
- постійна наявність на складі;
- резервування і доставка товару;
- технічна і сервісна підтримка;
- гуртові ціни для гуртових покупців;
- спеціальні ціни для постійних клієнтів.
Запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених осіб

ТЕХНОМАШ – ЛЬВІВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Зелена, 131 (ліве крило, 4 поверх),
м. Львів, 79035, Україна
Тел.моб.: (067) 6721820
Тел./Факс: (032) 245892714
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ТОВ «Торговий Дім «Крігер» є ексклюзивним 
представником виробника Твердопаливного 
Котельного обладнання «Kriger», офіційним 
Партнером. Торгової марки Buderus, Viadrus. 

Для вирішення проблеми отримання дешевої 
теплової енергії, водогрійні котли призначені для 
опалення виробничих та жилих приміщень, тепло-
пунктів, сільськогосподарських і фермерських 
господарств,  п ідприємств деревообробної 
промисловості, а також інших об’єктів тепло 
збереження, які обладнані системою водяного 
опалення з природною, або ж примусовою 
циркуляцією.

Асортимент продукції має діапозон потужностей 
від 12 кВт до 1,5 МВт. Котли з опалювальною 
площею від 120 м2 до 150 000 м2 в якості палива 
використовують відходи деревини, дрова, тирсу, 
костробрикет, торф, буре вугілля, кам’яне вугілля, 
газ. Котли обладнані системами паливо-повітряної 
подачі, уловлювачами попелу, димососом, а також 
необхідними приладами контролю.

За індивідуальним замовленням ТД «Крігер» може 
комплектувати котельні слідуючими комплектуючими: 
циркуляційні насоси, хімводоочистка системи 
водопостачання опалення, газовий пальник, 
системами механізованих складів палива до котлів. 

ТЕПЛО – це наша стихія. З нами Вам завжди 
буде ТЕПЛО!

ТОРГОВИЙ ДІМ КРІГЕР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Щорса, 81,
м. Житомир, 10003, Україна
Тел.: (0412) 481491, 481530
Факс: (0412) 481499
e-mail: sales@kriger.com.ua, avk@kriger.
com.ua
www.kriger.com.ua

36

EXHIBITORS

Trading fi rm «Kriger» is the exclusive representative 
of producer of hot-water boilers. Trading fi rm carries out 
promotion of the equipment on the market, accompanies 
and supervises its deliveries.

For the decision of the problem of recycling of waste 
wood products, obtaining of cheap thermal energy, 
hot-water boilers are used for heating of houses and 
production premises, agricultural premises and farms, 
wood processing enterprises and other energy-saving 
units that are equipped with system of compulsory or 
natural water circulation. 

The boilers of mark Buderus, Viadrus with capacity 
from 12 till 58 kW and mark KVm(a) with capacity 
from 0,3 till 1.5 MW work on wood, coal, peat, gas 
and production wastes – waste wood, sawdust, bark, 
straw, hop and grape vine, seed shells, fl ax sheaves, 
etc. With the advantage of low capital and running 
costs these boilers can heat premises of 400 up to
9000 sq. m in area. They are equipped with fuel and air 
supply systems, ash collectors, smoke extractor and 
necessary instruments of control.

By the individual order TF «Kriger» can complete 
boiler-houses with the following accessories: circulating 
pumps, water armature, values tanks, chemical water 
treating of heating water supply systems, boiler, gas 
torch.

TRAIDING HOUSE
«KRIGER» LTD.

81, Shcorsa St.,
10003, Zhytomyr, Ukraine
Phone: +380 412 481491, 481530
Fax: +380 412 481499
e-mail: sales@kriger.com.ua, avk@kriger.
com.ua
www.kriger.com.ua

36
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ТОВ «Український Тепло-Олімп» пропонує повний 
комплекс послуг по підбору та встановлюванню 
обладнання, проектуванню, монтажу, пуску та 
налаштуванню, гарантійному та сервісному 
обслуговуванню інженерно-технічного обладнання, 
комунікацій житлових та виробничих об’єктів.

Основна сфера застосування індивідуальних 
систем -теплопостачання котеджів, дач, житлових 
одноквартирних та зблокованих будинків, а останніми 
роками і житлових багатоповерхових будинків. 
Також областю застосування автономних джерел 
теплопостачання стають будівлі підприємств малого 
і середнього бізнесу, торгові центри, культурно-
оздоровчі, розважальні і спортивні комплекси, готелі, 
офіси.

Завданням компанії є просування якісних 
сучасних технологій на Український ринок. Наша 
компанія чітко уявляє, що якість роботи - це не тільки 
якісна техніка. Це ще і високий рівень виконання робіт. 
Накопичений досвід і знання наших співробітників, 
а також професійне устаткування дозволяють 
створити надійні, якісні і високо економічні системи 
енергозабезпечення житлових будинків, котеджів і 
виробничих будівель.

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕПЛО-ОЛІМП
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр. Перемоги, 7Б/54,
м. Київ, 02217, Україна
Тел.: (044) 5877031

38

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ТзОВ «Українські  технологічні  системи» 
представляє генератор «Дракон», який призначений 
для обігріву гарячим повітрям сушильних камер, 
великих виробничих приміщень,  теплиць, 
тваринницьких ферм:

- працює на сипучих відходах деревини (тирса, 
стружка), лушпинні, а також на кускових відходах 
деревини (дровах) будь-якої вологості;

- номінальна теплова потужність 150 кВт при 
спалюванні 30 кг палива за годину;

- Тепло генератор спроможний нагріти 1 м3 повітря 
від 0оС до 100оС за 1 секунду, або 3600 м3 повітря від 
0оС до 100оС за годину.

УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ 
СИСТЕМИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Грушевського, 71,
смт. Великі Бірки, Тернопiльська обл., 
47740, Україна
Тел./Факс: (0352) 49217932



194 195
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ТзОВ фірма «Зест» Лтд є одним з провідних 
постачальників металопрокату, труб, запірної 
арматури, насосів, електрогазозварювального 
обладнання, метизної продукції, опалювальної 
техніки, спецбудтехніки, промислово – будівельного 
обладнання та комплексного забезпечення 
будівельними матеріалами в Західній Україні .

Наше підприємство засноване в 1993 році. За 
цей час ми вже встигли міцно утвердитись на даному 
ринку, пропонуючи Вам вироби вітчизняного та 
зарубіжного виробника. Впродовж цього часу наше 
підприємство зарекомендувало себе як надійний, 
чесний та вигідний партнер, постійно втілюючи в життя 
багато позитивних принципів торгівлі.

Відповідальність і добрі партнерські відносини 
є основними принципами нашої роботи. Ми завжди 
готові в оптимальні терміни поставити необхідний Вам 
товар з високою гарантією якості.

В наших товарів ідеальне співвідношення ціни та 
якості , яке досягнуте за рахунок багаторічної плідної 
співпраці з провідними виробниками України, Польщі, 
Німеччини, Італії, Росії, Румунії та інших держав.

Хто у нас товар купує,
Той у виграші завжди.
Фірма якість гарантує ,
Приходіть до нас і Ви!

ФІРМА ЗЕСТ ЛТД
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

a/c 9662, вул. Зелена, 131(5-тий поверх),
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2404020, 2418183,
  2418184, 2450238, 
  2450239
Тел./Факс: (032) 2404018
e-mail: manager@zest.org.ua
www.zest.org.ua.

8

EXHIBITORS

«Zest» Ltd is one of the leading suppliers of rolling 
metal, pipes, stop valves, pumps, electric and gas 
welding equipment, heating technology, structural 
engineering, industrial and building equipment and 
building materials in Western Ukraine. 

Our enterprise was established in 1993. Over the time 
we have managed to gain foothold on this market and 
we offer local and foreign products. Our enterprise has 
also proved a reliable, honest and convenient partner, 
constantly embodying many positive trade principles. The 
main principles of our activity are responsibility and good 
partnership relations. We are always ready to deliver you 
goods of high quality within optimum terms. 

Our goods have an ideal correspondence of price 
and quality, which has been achieved due to a long-
lasting fruitful cooperation with the leading producers of 
Ukraine, Poland, Germany, Italy, Russia, Romania and 
other countries.

Whoever buys anything from us
Will not regret it. Never.
So go ahead and come to us!
You’ll get the best goods ever.

ZEST LTD.

131 (5th fl oor) Zelena St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2404020, 2418183,
       2418184, 2450238, 
       2450239
Phone/Fax: +380 32 2404018
e-mail: manager@zest.org.ua
www.zest.org.ua.

8
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Фірма, що працює з 1992 року, пропонує:
- Кабельні системи опалення (теплі підлоги);
- Підігрів спортивних майданчиків;
- Підтримання температури трубопроводів та 

резервуарів;
- Розтоплення снігу і льоду на дахах та зовнішніх 

майданчиках;
- Системи виявлення і локалізації протікання 

рідин;
- Тепло вентилятори, електричні конвектори, 

інфрачервоні обігрівачі, повітряні теплові завіси;
- Системи блискавкозахисту;
- Системи електропостачання;
- Низьковольтне електротехнічне обладнання.
Проектування, водопостачання, монтаж, 

гарантія.
Запрошує до співпраці.

ФІРМА «ПІДКОВА»
ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Шевченка, 78,
м. Львів, 79039, Україна
Тел.: (0322) 2336255, 2338070
Факс: (032) 2330246
e-mail: pidkova_ltd@ukr.net16
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ТОВ «Юніверсал Хаус ГмбХ» - офіційний 
представник компанії  «WOLF» (Німеччина)
в Україні, що займається постачанням опалювальних, 
вентиляційних систем, центральних кондиціонерів і 
сонячних панелей. Завод «WOLF» GmbH (Німеччина) 
виготовляє повний спектр технічних пристроїв 
кондиціонування повітря та опалення світового рівня 
якості. Обладнання компанії з успіхом експлуатується 
на тисячах об’єктах у всьому світі, в тому числі і 
в Україні. Продукція торгової марки «WOLF» вже 
відома спеціалістам і споживачам і зарекомендувала 
себе як якісна, надійна та адаптована до наших 
умов техніка. Обладнання, яке поставляє компанія: 
Центральні кондиціонери серії Стандарт і TOP 
від 500 до 100 000м3/г; Дахові вентилятори до
21000 м3/г; Повітряно-опалювальні агрегати; Газові 
котли від 18кВт до 5,8 МВт; Газові конденсаційні 
котли від 11 до 1600 кВт; Сонячні колектори та 
фотовальтайки.

ЮНІВЕРСАЛ ХАУЗ
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр. Московський, 20 Б, 10 поверх,
м. Київ, 04655, Україна
Тел./Факс: (044) 4263949, 4268997,
  4268999, 4268991
www.wolf-uh.com.ua3

EXHIBITORS

«Universal House» GmbH is an offi cial representative 
of a company «WOLF» (Germany) in Ukraine and is a 
leading supplier of heating, air-handling, ventilation and 
solar systems.

 A factory «WOLF» GmbH (Germany) produces 
a full range of air-handling and heating equipment of 
world quality level. Equipment of a company is exploit 
with great success in thousands objects world over 
including Ukraine.

Production of trade mark «WOLF» is known to 
specialists and consumers as qualitative reliable and 
adapted to our conditions technic.

Delivery equipment list:
Air-conditioning units Standard and TOP 500 to

100 000 m3/h
Roof mounted fans 21000 m3/h
Air-handling units
Gas boilers 18 Kw to 5,8 mW
Gas-fi red condensing boilers 11 to 1600 kW

Solar technology and photovoltaic.

UNIVERSAL HOUSE GMBH

20 B, Moskovskyj Avenue,
04655, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4263949, 4268997,
      4268999, 4268991
www.wolf-uh.com.ua3
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Офіційний представник провідних виробників 
пропонує інструмент та обладнання за цінами 
виробника:

- Котли водогрійні та енергетичні комплекси на 
тверде паливо;

- Нагрівачі повітря «Bullerjan»;
- Фрези, пили;
- Стрічкові пилорами;
- Оциліндрувальні верстати;
- Багатопильні верстати;
- Лінії зрощування;
- Деревообробні верстати;
- Обладнання для виготовлення меблів;
- Аспіраційне обладнання;
- Обладнання для сушіння деревини;
- Витратні матеріли.
Гарантійне та післягарантійне обслуговування, 

навчання технічного персоналу, консультації; послуги 
із заточування інструменту.

ЮЩИШИН
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Б.Хмельницького, 28,
м.Львів-Бірки, Львівська обл.,
79491, Україна
Тел.: (032) 2983498
Факс: (032) 2991299
e-mail: offi ce@yushchyshyn.com.ua

40

EXHIBITORS

The official representative of leading industrial 
enterprises offers tools and equipment at producers 
price:

- water-heating on solid fuel.
- air-heating «Bullerjan»;
- cutters, saws;
- belt power-saw benches;
- cylindering machines;
- wood merging equipment;
- woodworking machines
- aspiration equipment;
- wood dehumidifi cation equipment;
Guarantee and post-guarantee maintenance, free 

training of the technical staff, consultation; renders 
services in sharpening tools.

YUSHCHYSHYN
PRIVATE ENTERPRISE

28, B. Khmelnytskyy Str.,
79491, Lviv-Birky, Ukraine
Phone: +380 32 2983498
Fax: +380 32 2991299
e-mail: offi ce@yushchyshyn.com.ua40
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Вже більше дев’яти років на українському ринку насосної та 
термотехніки працює львівська фірма «ЯРА» і зарекомендувала 
себе добросовісним і фаховим підходом до роботи, – в нашому 
доробку велика кількість здійснених проектів з монтажу, пуску та 
обслуговування. Займається торгівельною діяльністю, а також 
виконує монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Проводить 
безкоштовний підбір обладнання для систем автономного опалення, 
котелень та систем водопостачання.

ПП «ЯРА» приділяє велику увагу розвитку партнерських відносин 
в Україні, в Західному регіоні зокрема. Тому ми проводимо навчання 
в сфері обслуговування термотехніки та насосного обладнання 
тих фірм, дилерами яких ми являємось: Junkers, WILO, Grunbeck, 
Viessmann, De Dietrich, Buderus, EMU, WATTS, SALMSON та ін.

Фірма «ЯРА» пропонує обладнання провідних виробників 
Європи та Німеччини зокрема. Дане обладнання відповідає усім 
європейським стандартам, сертифіковане в Україні і екологічно 
безпечне. Його застосування, при помірній вартості, дозволяє 
зекономити енергоносії, а відповідно і кошти. Це котли та ємнісні 
водонагрівачі таких фірм як Junkers, Viessmann, Vaillant, De Dietrich, 
Buderus з коефіцієнтом корисної дії в межах 92-97%. Сьогодні 
досить актуальною є конденсаційна техніка Junkers. Це є навісні 
котли потужністю до 90 кВт, площею обігріву до 900 м. кв. і що 
найголовніше з ККД – 109%. 

В сфері водопостачання фірма «ЯРА» використовує насосну 
техніку WILO, Grundfos (Німеччина). Це цілий спектр обладнання: 
від компенсаторів об’єму та гідрофорів до свердловинних насосів та 
насосних станцій. Особливо перспективним є використання агрегатів 
із частотним регулюванням обертів, що дозволяє суттєво зекономити 
на вартості електроенергії. Термін окупності таких установок від 6 
місяців до 2 років.

Як альтернативні джерела тепла пропонуємо котли Junkers, 
Viessmann, Buderus, які працюють на твердому паливі, системи 
сонячних колекторів Junkers, Viessmann, De Dietrich, Buderus каміни 
двохплащові польської фірми «СТМ «. Це каміни з вбудованим 
теплообмінником, здатні забезпечити теплом дім чи квартиру 
площею до 250 м. кв.

Використання сонячних колекторів забезпечує 100%-ву потребу 
в гарячому водопостачанні в період весна-осінь та частково в зимку 
(50-70%).

Новинкою на нашому ринку є теплові насоси німецької фірми 
Viessmann, Buderus – тепло з-під землі.

Як додаткові опції до систем опалення, водопостачання 
пропонуємо запірно-регулювальну та контрольно-вимірювальну 
техніку Watts (Німеччина). На усе обладнання та роботи надається 
гарантія та сервісне обслуговування.

ЯРА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Шевченка, 150,
м. Львів, 79039, Україна
Тел./Факс: (032) 2333405, 2255460
e-mail: yara@mail.lviv.ua
www.yara.com.ua25

EXHIBITORS

Колективне підприємство «Ясень» є одним із 
провідних виробників деревообробного обладнання 
в Україні.

За час своєї діяльності за підприємством 
закріпилась репутація надійного партнера, 
який здійснює підбір та комплексні поставки 
обладнання, несе гарантійні  зобов’язання, 
надає послуги з пусконалагоджувальних робіт і 
сервісного обслуговування верстатів. Підприємство 
зарекомендувало себе як виробник продукції з 
найкращим співвідношенням ціна – якість. Якість 
продукції підтверджена сертифікатами України.

Фірма пропонує: Верстати стрічкопильні 
горизонтальні; Дводискові пилорами; Верстати 
багатопилкові; Верстати чотиристоронні; Верстати 
шліфувальні; Верстати фрезерні; Верстати шипорізні; 
Верстати оциліндрувальні; Верстати торцювальні; 
Верстати прирізні; Верстати заточні; Розвідні 
пристрої; Преси для виробництва клеєного брусу; 
Лінії для виготовлення паркету; Котли для обігріву 
приміщень; Теплообмінники

Столярні вироби: дерев’яні двері, вікна, брус 
віконний, вагонка, дошка для підлоги, плінтус, 
лиштва.

Фірма виготовляє дитячі ігрові майданчики.
Гарантійне та після гарантійне обслуговування, 

консультації, сервіс.
Запрошуємо підприємства до взаємовигідної 

співпраці.

ЯСЕНЬ
КОЛЕКТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

с. Оброшино, Пустомитіський р-н,
Львівська обл., 81115, Україна
Тел.: (032) 2982188
Тел./Факс: (032) 2991007
e-mail: jasen@mail.lviv.ua
www.jasen.com.ua

15
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ПЕРЕЛІК РЕКЛАМОДАВЦІВ

BAUБІЗНЕС ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
АРХЕТОН ФІРМА
А+С ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЯ ЖУРНАЛ
БО’ЯРД ЖУРНАЛ
БУДЕКСПЕРТ ТИЖНЕВИК
ВІД І ДО ГАЗЕТА
ВИМІР ГАЗЕТА
ГАЛ-ЕКСПОТУР ТРАНСПОРТНО- ТУРИСТИЧНЕ 
 АГЕНТСТВО
ЕКОІНФОРМ ВИДАВНИЦТВО
Є ЖУРНАЛ
Є ГАЗЕТА
ЖОВТІ СТОРІНКИ УКРАЇНИ ДОВІДНИК
ІДЕЇ ВАШЕГО ДОМА ЖУРНАЛ
ІМПЕРІЯ НЕРУХОМОСТІ ЖУРНАЛ
ІНФОЦЕНТР-УКРАЇНА ЗАТ
ИНТЕРЬЕР МАГАЗИН КАТАЛОГ
КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ ЖУРНАЛ
КОМЕКС ФІРМА
МІСТО ГАЗЕТА
МІСТ МЕДІА РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
М+Т ЖУРНАЛ
ОГО ЗАКАРПАТСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ ГАЗЕТА
ОСОБНЯК ЖУРНАЛ
ПІД СТРІХОЮ ЖУРНАЛ
ПОСЕРЕД ТИЖНЯ ГАЗЕТА
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЖУРНАЛ
РАЗОМ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
РАДІО ЛЮКС
САЛОН +  АГЕНЦІЯ
СТАТУС. ЕКОНОМІЧНІ ВІДОМОСТІ. ЗАХІД
 ЖУРНАЛ
СТРОЙСЯ ЖУРНАЛ
ТЕРИТОРІЯ КОМФОРТУ ЖУРНАЛ
УКРАЇНА І ЧАС ГАЗЕТАА

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

          XVI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ
          «БудЕКСПО-осінь»

 ПЕРШОЇ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ
 МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ
 «Опалення-2007»

В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ
- каталог «А.С.С» (м. Київ, Україна)
- довідник «Бізнес-досьє» (м. Дніпропетровськ, Україна)
- тижневик «Будексперт»  (м. Львів, Україна)
- журнал «Боярд»   (м. Львів, Україна)
- журнал «ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
  ВЕНТИЛЯЦІЯ+КОНДИЦІОНЕРЫ» (м. Київ, Україна)
- журнал «Є» (м. Львів, Україна)
- журнал «Коттедж-проект» (м. Київ, Україна)
- журнал «Особняк»      (м. Київ, Україна)
- журнал «Під стріхою» (м. Львів, Україна)
- журнал «Строй-ка» (м. Київ, Україна)
- журнал «Територія комфорту» (м. Київ, Україна)

А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ
- газета «Ваш магазин» (м. Львів, Україна)
- газета «Вимір» (м. Дрогобич, Україна)
- газета «Високий замок» (м. Львів, Україна)
- газета «Від і до»            (м. Чернівці, Україна)
- газета «Є» (м. Хмельницький, Україна)
- газета «Інформація» (м.Самбір, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення» (м. Ужгород, Україна)
- газета «Місто» (м. Тернопіль, Україна)
- газета «Панорама ринку» (м. Львів, Україна)
- газета «Посеред тижня» (м. Львів, Україна)
- газета «Регіони Львівщини» (м. Львів, Україна)
- газета «Україна і час» (м. Львів, Україна)
- журнал «Бізнес пропозиція» (м. Львів, Україна)
- журнал «Статус. Економічні відомості.
  Захід»              (м. Івано-Франківськ, Україна)

РЕКЛАМА НА РАДІО
- радіо «Люкс»
- радіо «Мелодія»
- радіо «ЕРА»
- радіо «Радіо 5»
- радіо «Ринок Південний»
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РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА
- 5-й канал
- КІНО
- ТРК «Разом»
- «Ринок Південний»
- мережа плазмових екранів компанії « Ліон ТВ»

ПІДТРИМКА В INTERNETI
http://www.galexpo.lviv.ua 
http://www.jetro.go.jp 
http:// www.expoinfo.ru  
http://www.biztradeshows.com  
http://www.exponews.ru  
http://www.tsnn.com 
http://www.vmost.ru  
http://www.exhibitions.ru 
http://www.expointer.com 
http://www.fi erenelmondo.it 
http://www.expoua.com 
http://www.exponet.ru 
http://www.allworldexpo.ru 
http://www.dlab.com.ua/expo.php 
http://www.ukrop.com 
http://www.ukrbiznes.com/index.php 
http://www.expo-geniy.kiev.ua 
http://www.equipnet.ru
http://www.allexpo.ru 
http://armik.net 
http://expo.a.ua/ 
http://eximbase.com/exhibition 
http://www.infoexpo.ru 
http://www.tradeshows.com.ua 
http://expo.turistua.com/  
http://www.c-o-k.com.ua 
http://www.alvona.com/  
http://www.expotop.com 
http://ukrexpo.biz/ 

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА
- 5 рекламних щитів на вулицях м. Львова
- 4 рекламних установки в центральній частині міста
- 6 рекламних щитів на ринку Південний

ЗАПРОШЕНО
-  20000 керівників установ і організацій західного регіону
   України, спеціалістів підприємств галузі.

  80000 запрошень в поштові скриньки жителів м. Львова

Цей каталог протягом  року буде доступним
на web-сторінці 

ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® в мережі Іnternet
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СПЕЦІАЛЬНІ ПОДЯКИ

   Д и р е к ц і я  Х V I  м і ж н а р од н о ї  в и с та в к и
«БудЕКСПО-осінь - 2007» та міжнародної спеціалі-
зованої виставки «Опалення-2007» висловлює щиру
подяку за підтримку та допомогу в організації та 
проведенні виставок і програми супутніх заходів
установам, організаціям, підприємствам:

 Палацу спорту «Україна»

 ТзОВ «Спарт-Лі»

 Компанії «АСК»

 ЛПК «Муніципальна дружина»

 ЗАТ «Світ друку»

 РА «Новий погляд»

 ПП Кушта Г.І.

 Звукорежисеру Василю Давиденку

 відпочинковому комплексу «Гуцульська
 гражда»

   та учасникам виставок за проведення презентацій 
та семінарів.
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lS“!*�%"S�*= ........................................................ 74-22-22 
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)%!)%",L rC!="�S……  d`P 3 k!"S"“!*SL %K�=“2S ..... 65-99-44
g=.S�…= p%)S%…=�!…= �,2…,;  ..............................297-18-34
`!%/2-�=L�=…(,* nK�=“…%)% rC!="�S……  d`P .......76-15-52
`!%/2-�=L�=…(,* �S“!*%)% rC!="�S……  d`P .......... 63-24-04
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Компоновка і верстка каталогу — ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

Друк — ЗАТ «Світ друку» 

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

АТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення 
реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих в цьому 
каталозі. З приводу замовлення реклами 
звертатися до відділу реклами АТ «Гал-ЕКСПО»®,
тел.: (032) 294-91-14

 Відповідальність за вірогідність інформації 
в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до АТ «Гал-ЕКСПО»® та 
видавця щодо відповідальності та покриття 
моральних чи матеріальних збитків, завданих в 
результаті помилково, невірно чи з недогляду 
внесених даних, відсутності перекладу 
спеціальних термінів у випадку ненадання 
ориг іналу текст ів  англійською мовою, 
виключаються.

Всі авторські права належать 
АТ «Гал-ЕКСПО»®
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Підписано до друку 29.08.2007 р.
Друк - офсет
Тираж 800 шт.
Замовлення
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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