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Ділова програма захоДів в рамках 
осіннього БуДівельного Форуму

Ділова програма захоДів в рамках 
осіннього БуДівельного Форуму

 03 жовтня
11.00   офіційне відкриття осіннього  
    Будівельного Форуму 

Місце проведення: Конференц-зал
11.30 – 18.00 міжнародний діалог з забезпечення  
    енергетичної самодостатності  
    територіальних громад. за ініціативи  
    Ц е н т ру  р оз в и т к у  м і с ц е во го  
    самоврядування

Організатори діалогу:
	 ГО «Ліга ділових кіл  
 паливно-енергетичного комплексу»
 Львівська обласна державна 
 адміністрація
 Громадська Рада при ЛОДА
 Громадська експертно-аналітична  
 група з розвитку ПЕК Львівщини
 Представники Польської Gminy
Місце проведення: Бізнес-зона

13.00 – 13.30 н о ве  п о кол і н н я  холод о в і д - 
    штовхуючих теплоізоляційних  
    випромінюючих фарб
    Ratsherr Farben. комерційна,  
    еколог ічна ц інність.  Фізика .  
    патенти

Доповідач: Доктор технічних наук ,  
 World Science Engineering  
 Academy and Society проф. 
 Владислав Властопуло

13.30 – 14.00 модульні котеджні поселення.  
    сучасний формат життя

Доповідач: головний архітектор Modul  
 House, Юрій Мотієнко

14.00 – 15.00 н а вч а л ь н и й  е кс п р ес - к ур с  з  
    енергозбереження.  як обрати  
    раціональне рішення

Доповідачі: Експерти Асоціації будівельників  
 «Будіндустрія», заступник 
 голови Асоціації Дмитро  
 Дегтяренко 

15.00 – 16.00 як зробити якісну гідроізоляцію  
    будівельних конструкцій

Доповідачі: ТМ «Гідрорепілент»

16.30 – 17.00 н о ве  п о кол і н н я  холод о в і д - 
    штовхуючих теплоізоляційних  
    випромінюючих фарб
    Ratsherr Farben. комерційна,  
    еколог ічна ц інність.  Фізика .  
    патенти

Доповідач: Доктор технічних наук ,  
 World Science Engineering  
 Academy and Society проф.   
 Владислав Властопуло.

 04 жовтня:
Місце проведення: Конференц-зал

11.00 – 13.00 нормативно правові аспекти  
    та особливості  розроблення   
    м і с то буд і в н о ї  д о к ум е н т а ц і ї   
    обєднаних територіальних громад
    Дотримання техніки безпеки на  
    будівельних майданчиках

Доповідач: Львівська обласна державна  
 адміністрація, Департамент  
 архітектури та розвитку  
 містобудування

13.00 – 14.00 енергозберігаючі віконні конструкції  
    REHAU. рішення для заощадження  
    енергії

Доповідач:  Компанія REHAU
15.00 – 16.00 Довговічна та надійна система  
    утеплення з інноваційним жорстким  
    утеплювачем на основі скляного  
    штапельного волокна ISOVER  
    Ш т у к а т у р н и й  Ф а с а д ,  щ о  
    характеризується найвищими  
    показниками теплозбереження та  
    міцності при невеликій вазі

Доповідач: Компанія «Сен-Гобен Будівельна  
 Продукція Україна»
Місце проведення: Бізнес-зона

11.30 – 12.00 н о ве  п о кол і н н я  холод о в і д - 
    штовхуючих теплоізоляційних  
    випромінюючих фарб
    Ratsherr Farben. комерційна,   
    екологічна цінність. Фізика. патенти

Доповідач: Доктор технічних наук ,  
 World Science Engineering  
 Academy and Society проф.   
 Владислав Властопуло



� �Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

ДіЛОВа ПрОграМа захОДіВ В раМКах 
О�інн�ОгО БУДіВЕЛ�нОгО ФОрУМУ

12.30 – 13.00 Краш-тест вікна від тМ Вікнова на  
    протизламність
13.00 – 14.00 Маркетологу на замітку� як правильно  
    просувати будівельну компанію в  
    інтернеті 

Доповідач: засновник журналу  FAQinDecor  
 Михайло Дёмшин

15.00 – 15.30 н о ве  п о кол і н н я  холод о в і д - 
    штовхуючих теплоізоляційних  
    випромінюючих фарб
    Ratsherr Farben. Комерційна,  
    еколог ічна ц інність.  Фізика .  
    Патенти

Доповідач: Доктор технічних наук ,  
 World Science Engineering  
 Academy and Society проф.  
 Владислав Властопуло

 05 жОВтня�
Місце проведення: Бізнес-зона

10.00 – 11.00 тепло і холод без газу та дров. 
Доповідач: Стала енергія, Юрій Вегера

11.00 – 12.00 інноваційні рішення в будівництві. 
Доповідач: Асоціація будівельників  
 «Будіндустрія»

12.00 – 13.00 як обрати якісні вікна
Доповідач: ТМ  ВікноПлюс.
Місце проведення: Конференц-зал

12.00 – 14.00 «Європейські гранти для бізнесу та  
    можливості розвитку партнерств з  
    європейськими організаціями»

Доповідач: Кульчицький  Іван, Президент ГО  
 Агенція Європейських Інновацій, 
 Керівник національного  
 контактного пункту програми  
 Горизонт 2020

14.00 – 17.00 �емінар з питань діяльності О�ББ,  
    планування заходів з термомодер- 
    нізації будинку та додаткових  джерел  
    фінансування проведення робіт

Доповідач: Департамент з розвитку ОСББ  
 Львівської Міської Ради

ПЕрЕЛiК УЧа�ниКiВ 
О�інн�ОгО БУДіВЕЛ�нОгО ФОрУМУ 
за аЛФаВітОМ

№СтЕндA №СтОрінКи

ADARGENA UAb	.......................................... 61	......... 14
DOROTERmA UAb	....................................... 61	......... 16
ECOARDOR ENERGY	................................ 117	......... 18
hL, hUTTERER & LEChNER Gmbh	......... 11	......... 20
iNTER-bUD	.................................................... 27	......... 22
KOmFORTAs bALTijA UAb	....................... 61	......... 24
LiNmAT UAb	................................................. 61	......... 26
mETALbET 
 PrzEdSiębrorStwo	ProdUkcyjnE		 
	 M.tArAch,	w.tArAch,	 
	 E.jAgUSztyn	....................................... 122	......... 28
mOsTY ŁóDź s.A.	........................................ 10	......... 29
siGiNDA UAb	................................................ 61	......... 30
vECON UAb	.................................................. 61	......... 32
viKOPLAsT 
 КомПанія.	ТоРгоВий	ПаРТнеР	 
	 rEhAU	..................................................... 48	......... 34
WARmhAUs	................................................ 106	......... 36
A3ПЛЮ� ЕнЕрДжі A3 GROUP Tm	......... 138	......... 38
аЕрОК ТзоВ	................................................. 25	......... 40
азОВКаБЕЛ� ПаТ	........................................ 5	......... 42
аКЛіМа ТзоВ	............................................... 14	......... 44
аЛПін-захіД ТзоВ	....................................... 1	......... 46
аріЄ�-УКраЇна ТзоВ	................................ 18	......... 47
а�ОЦiаЦiя з ЕнЕргОЕФЕКтиВнО�ті  
 та ЕнЕргОзБЕрЕжЕння	................................. 48
атЕЛ�Є Фа�аДіВ	...................................... 19	......... 50
БЛУ�ан �ОЛар ЕнЕрДжі  
 тЕх УКраЇна ТзоВ	..............................111	......... 52
ВаЛЕн� ТзоВ,	 
	 деВеЛоПеРСьКа	КомПанія	............ 17	......... 54
ВЕ�та ЕнЕрДжі ТзоВ	............................. 115	......... 56
Віта КЛіМат ПП	......................................... 127	......... 58
ВОЛин�-КаЛ�Ві� ТзоВ	........................... 26	......... 60
ВрУБЛЕВ��КиЙ Й.В.  
 гУРТіВня	ПідВіКонниКіВ	................... 38	......... 62
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ПЕРЕЛiК УЧАСНИКiВ 
ОСіННьОгО бУдіВЕЛьНОгО фОРУмУ 
зА АЛфАВітОм

№стендA	№сторінки

ПЕРЕЛiК УЧАСНИКiВ 
ОСіННьОгО бУдіВЕЛьНОгО фОРУмУ 
зА АЛфАВітОм

№стендA	№сторінки

гАздА НВО ................................................. 133 ......... 63
гАЛАтЕЛ ТзОВ .......................................... 134 ......... 64
гАЛЖИтЛОбУд  
 КОмпаНія ............................................... 46 ......... 66
гЕНЕРАтОР-ПЛЮС ТзОВ ........................ 136 ......... 68
гЕфЕСт-ПРОфі пп ................................... 104 ......... 70
гідРО-тЕРм ТОВ ....................................... 112 ......... 72
гіПСОВіНіЛ ................................................... 31 ......... 73
гРіНВіЛь 
 ФОНд зелеНих ТехНОлОгій .............. 4 ......... 74
дАР біЛдіНг предсТаВНицТВО ТОВ ... 32 ......... 76
дЕміКС ТзОВ ............................................... 62 ......... 78
дНіПРОПЕтРОВСьКИЙ зАВОд  
 ПРОдмАШ ТзОВ ..................................... 3 ......... 80
дОмАШНіЙ ОКЕАН ТзОВ .......................... 41 ......... 82
ЕКО-Ст пп .................................................. 114 ......... 84
ЕЛЕКтРОіНЖИНіРіНг ТзОВ .................... 126 ......... 86
ЕЛЕКтРОтЕПЛОмАШ ТзОВ ................... 119 ......... 88
ЄВРОЛЄд ТзОВ ........................................... 49 ......... 90
ЕЛЕКтРО КОмпаНія ................................ 101 ......... 92
ЖИття тА ЕКОЛОгії 
 НауКОВО-дОслідНий іНсТиТуТ ...... 28 ......... 94
зАХідЕНЕРгОПРОм ТзОВ ........................ 35 ......... 96
зАХідНА ЛіфтОВА КОмПАНія гРУП пп ..23 .......... 98
імПУЛьСО ТОВ ............................................ 40 ....... 100
КВАНтУм ЕЛЕКтРИК ТОВ ....................... 128 ....... 102
КЕмА  УКРАїНА ТзОВ ................................. 35 ....... 104
КОмПАНія - ЕКОНОмтЕПЛО пп ........... 129 ....... 106
КОмПОзИт ТзОВ ........................................ 21 ....... 107
КОмфОРтНИЙ СВіт ТзОВ ...................... 107 ....... 108
КОСтяНтИНіВСьКИЙ зАВОд  
 НЕфОРмОВАНИХ ВОгНЕтРИВіВ ТОВ 55 ......... 110
КРОКОСЕНКО С.А. пп ............................. 131 ........112
ЛьВіВСьКА мРія БК .................................. 45 ........114

мАЙСтЕР тЕХНОЛОгіЙ ТзОВ .................... 6 ........116
мЕтАЛіСт ТзОВ ........................................ 125 ........118
мЕтИз гРУП ТзОВ ...................................... 22 ....... 120
міцУї тЕХНОЛОдЖіС ................................. 34 ....... 122
НібЕ-УКРАїНА ТзОВ ................................. 103 ....... 123
ОдЕСКАбЕЛь паТ ...................................... 16 ....... 124
ПАВЛіВ Л.м. ФОп ...................................... 109 ....... 126
ПРАНА ЛьВіВ КОмпаНія ............................ 2 ....... 127
ПРОмЕЛЕКтРО КОмпаНія....................... 15 ....... 128
РЕНОмЕ-ПАРтНЕР ТзОВ .......................... 37 ....... 130
РЕХАУ ТзОВ ............................................................. 132
РОЙЕК-ЛьВіВ 
 уКраїНсьКО-чесьКе сп .................. 102 ....... 134
СВ АЛьтЕРА ТзОВ.................................... 118 ....... 136
СЕРВУС дім ТзОВ ........................................ 7 ....... 138
СИСтЕмИ АВтОНОмНОї  
 КАНАЛізАції ТзОВ ................................. 8 ....... 140
СЛУЖбА ПОРятУНКУ бЕтОНУ  
 ПЛЮС ТзОВ ............................................ 29 ....... 142
СНЄЖКА-УКРАїНА ТзОВ ............................ 51 ....... 144
CCK TM ТзОВ ............................................. 116 ....... 146
СтАЛА ЕНЕРгія ТзОВ ............................. 120 ....... 148
тЕПЛОКРАм мережа ............................. 123 ....... 150
тЕПЛОмАгія   
 цеНТр іНжеНерНих рішеНь,  
 ТзОВ ......................................................... 26 ....... 152
тЕРміт пп .................................................... 30 ....... 154
ф-тЕХ ТзОВ .................................................. 44 ....... 156
ХАРАбАРА спд ........................................... 39 ....... 158
ХімКОР .......................................................... 33 ....... 160
КАРАт Лтд ТОВ ........................................... 57 ....... 162
дЕВЕЛОПЕРСьКА КОмПАНИя  
 «мОя КРАїНА» ТОВ .............................. 67 ....... 164
РЕдАКція гАзЕтИ  
 «ВАШ мАгАзИН» ТОзОВ .................... 24 ....... 166
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number page lisT 
auTumn ConsTruCTion Forum 
oF exhibiTors

BOOTH	 pAge

number page lisT 
auTumn ConsTruCTion Forum 
oF exhibiTors

BOOTH	 pAge

adargena uab .......................................... 61 ......... 15
doroTerma uab ....................................... 61 ......... 17
eCoardor-energY ............................... 117 ......... 19
inTer-bud .................................................... 27 ......... 23
KomForTas balTija uab ....................... 61 ......... 25
linmaT uab ................................................. 61 ......... 27
siginda uab ................................................ 61 ......... 31
VeCon uab .................................................. 61 ......... 33
Warmhaus ................................................ 106 ......... 37
aeroC llC................................................... 25 ......... 41
azoVKabel 
 Private Joint Stock comPany ....... 5 ......... 43
aClima 
 LimiteD LiaBiLity comPany ............. 14 ......... 45
aTelie FasadiV .......................................... 19 ......... 51
bluesun solar energY TeCh uKrainE 
 LimiteD LiaBiLity comPany ............111 ......... 53
Valens 
 LIMITED LIABILITY COMPANY,  
 DeveLoPment comPany .................. 17 ......... 55
VesTa energY 
 LimiteD LiaBiLity comPany ........... 115 ......... 57
VolYn-KalVis lTd. .................................... 26 ......... 61
galzhYTlobud Tm ................................... 46 ......... 67
geFesT-proFi ........................................... 104 ......... 71
dar building 
 LimiteD LiaBiLity comPany ............. 32 ......... 77
dnipropeTroVsK FaCTorY  
 prodmash lTd....................................... 3 ......... 81
home oCean 
 LimiteD LiaBiLity comPany ............. 41 ......... 83
eCo-sT comPany ..................................... 114 ......... 85
eleCTroenginering lTd .................... 126 ......... 87
eleCTroTeplomash npp 
 LimiteD LiaBiLity comPany ........... 119 ......... 89
eVroled 
 LimiteD LiaBiLity comPany ............. 49 ......... 91

researCh insTiTuTe liFe  
 and eCologY ....................................... 28 ......... 95
zahidenergoprom lTd ......................... 35 ......... 97
WesT liFT CompanY pe........................... 23 ......... 99
QuanTum eleCTriC lTd ....................... 128 ....... 103
Kema uKrainE 
 LimiteD LiaBiLity comPany ............. 35 ....... 105
KomForTnYj sViT llC .......................... 107 ....... 109
BKU comPany ............................................. 55 ........111
KroCosenKo s.a. 
 Private entrePreneur ................. 131 ........113
lViV mriYa Bc ............................................. 45 ........115
masTer oF TeChnologY 
 LimiteD LiaBiLity comPany ............... 6 ........117
meTiz group 
 LimiteD LiaBiLity comPany ............. 22 ....... 121
odesKabel pjsC ...................................... 16 ....... 125
renome-parTneR 
 comPany with LimiteD LiaBiLity ... 37 ....... 131
rehau llC ............................................................... 133
rojeK-lViV Joint venture ................. 102 ....... 135
sV alTera lTd. ......................................... 118 ....... 137
serVus dim lTd ........................................... 7 ....... 139
sYsTems oF auTonomous  
 seWeragE LimiteD LiaBiLity  
 comPany .................................................. 8 ....... 141
ConCreTe resCue serViCe  
 plus lTd ................................................ 29 ....... 143
CCK TM LimiteD LiaBiLity comPany .. 116 ....... 147
ConsTanT energY lTd ......................... 120 ....... 149
TeplomagiYa ............................................. 26 ....... 153
TermiT 
 a Private enterPriSe ...................... 30 ....... 155
F-TeCh 
 LimiteD LiaBiLity comPany ............. 44 ....... 157
himKor ......................................................... 33 ....... 161
moia Kraina deVelopmenT  llC ........ 67 ....... 165
Vash magazin newSPaPer ................... 24 ....... 167
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УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

EXhibiTORs

��

windows,	 doors	 and	 facade	 sliding	 systems.	
Manufacturing	and	installing.

ADARGENA UAb

Dariaus ir Gireno St., 29,   
Zarasai, LT-32111 , Lithuania
Тел.: +370 385 30754
e-mail: adargena@zarasulangai.lt
www.zarasulangai.lt

Вікна,	 двері	 та	 фасадні	 розсувні	 системи.	
Виробництво	та	установка.

ADARGENA UAb

Dariaus ir Gireno St., 29,  
LT-32111 ,  Zarasai, Lithuania
Phone: +370 385 30754
e-mail: adargena@zarasulangai.lt
www.zarasulangai.lt
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УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

EXhibiTORs

��

heating	and	cooling	systems.	Project	management	
and	supply.

DOROTERmA UAb

Gurguoliu St., 3,  
Kaunas, LT-46491, Lithuania
Тел.: +370 610 11991
e-mail: info@doroterma.lt
www.doroterma.lt

Системи	отеплення	та	охолодження.	Управління	
проектом	і	поставка.

DOROTERmA UAb

Gurguoliu St., 3,  
LT-46491, Kaunas, Lithuania
Phone: +370 610 11991
e-mail: info@doroterma.lt
www.doroterma.lt
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УЧа�ниКи Ви�таВКи

���

EXhibiTORs

���

«EcoArdor-EnErgy»	is	a	producer	and	reliable	
supplier	 of	modern	 ecological	 and	 economical	 types	
of	 solid	 fuel.	 Primer	 company	 specialization	 is	 the	
production	of	rUF	standard	wooden	briquettes	 (euro	
firewood).	our	 briquettes	 are	made	only	with	 natural	
ingredients	by	pressing	at	high	temperature.	they	are	
not	noxious	to	the	environment,	compact	in	size,	easy	
to	 use	and	 to	 store	with	 other	 significant	 advantages	
compared	with	 the	most	 common	 types	of	 solid	 fuel.	
rUF	standart	wooden	briquttes	are	widely	used	in	house	
holding	 and	 industry	 for	 solid	 fuel	 boilers,	 fireplaces,	
conventional	ovens,	baths	etc.	they	are	ideal	for	cooking	
in	restaurants	and	cafes	and	outdoor	cooking	using	grills.	
«EcoArdor-EnErgy»	also	produces	chopped	wood	
and	technological	chips.	the	company	offers	high	quality	
and	reliable	cooperation	in	the	market	of	biofuel.

ECOARDOR ENERGY

вул. Ген. Тернавського, 37/6, 
м. Львів, 79017, Україна,
Тел.: +380 68 0002500
e-mail: ecoardor@mail.ua
http://ecoardor-energy.in.ua

«EcoArdor-EnErgy»	–	виробник	та	надійний	
постачальник	 сучасних,	 екологічних	 та	 економних	
видів	 твердого	 палива.	 Компанія	 першочергово	
спеціалізується	 на	 виробництві	 паливних	брикетів	
стандарту	 rUF	 (євродров).	 Паливні	 брикети	
виготовляються	 тільки	 із	 натуральної	 сировини,	
методом	 пресування	 при	 високій	 температурі,	
не	 шкідливі	 для	 навколишнього	 середовища,	
компактні	 за	 розміром,	 зручні	 у	 використанні	 та	
зберіганні	 та	 інші	 суттєві	 переваги,	 порівняно	 з	
найпоширенішими	видами	твердого	палива.	Спектр	
застосування	«євродров»	у	домашньому	господарстві	
чи	 промисловості	широкий:	 твердопаливні	 котли,	
каміни,	звичайні	печі,	лазні	тощо.	ідеально	підходять	
для	 приготування	 їжі	 в	 ресторанах,	 кафе	 та	 при	
використанні	 мангалів	 чи	 грилів.	 «EcoArdor-
EnErgy»	 також	 виробляє	 дрова	 колоті	 та	щепу	
технологічну.	 Компанія	 пропонує	 постійну	 високу	
якість	та	надійну	співпрацю	на	ринку	біопалива.

ECOARDOR-ENERGY

37/6, Tarnavsky St.,
79017, Lviv,  Ukraine
Phone: +380 68 0002500
e-mail: ecoardor@mail.ua
http://ecoardor-energy.in.ua



�0 ��Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

Все	для	водовідведення:
-	сифони	для	мийок,	умивальників,	ванн,	душових	

кабін,	пісуарів;
-	безбар’єрні		душові		лотки;
-	сифони	для	пральних,	пусодомийних	машин;
-	трапи	для	внутрішніх	приміщень;
-	патрубки	для	унітазів;
-	каналізаційні	затвори;
-	покрівельні	воронки.

hL, hUTTERER & LEChNER 
Gmbh

Brauhausgasse 3 - 5 ,  
Himberg, A-2325 , Austria
Тел.: +43 / (0) 2235 / 862 91-0
Факс: +43 / (0) 2235 / 862 91-31
e-mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com
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our	 company	 sells	 sandwich	 panels	 with	 a	
polyurethane	core	and	mineral	wool.	we	always	have	
in	10	-	20	thousand	square	meters.	best	prices	in	the	
country,	fast	implementation.

Sandwich	panels	in	the	metal	used	in	the	construction	
industry	 for	 over	 40	 years,	 are	 the	modular	 building	
elements	 of	 the	 structure	 composed	of	 two	 structural	
facings	and	insulating	structural	core.

tiling	 are	 the	 galvanized	 steel	 sheets,	 coated	
protective	and	decorative,	while	the	core	is	made	of	high	
quality	polyurethane	foam	and	mineral	wool.

iNTER-bUD

Radymno,  
Zaleska Wola , 37- 550 , Polska
Тел.: +48 577 329 178
e-mail: zaleska.wola@cpw.pl
www.cpw.pl

наша	 компанія	 продає	 сендвіч-панелі	 з	
поліуретановим	сердечником	 і	мінеральної	 вати.	У	
нас	завжди	є	10	-	20	тисяч	квадратних	метрів.	Кращі	
ціни	в	країні,	швидка	реалізація.

металеві	сендвіч-панелі,	які	використовуються	в	
будівельній	галузі	вже	більше	40	років	є	модульними	
будівельними	елементами	структури,	що	складаються	
з	 двох	 структурних	 облицюваннь	 і	 структурної	
ізоляції.

Покриття	 оцинкованих	 сталевих	 листів	 є	
захисним	і	декоративним,	а	сердечник	виконаний	з	
високоякісного	пінополіуретану	і	мінеральної	вати.

Radymno,  
Zaleska Wola , 37- 550 , Poland
Phone: +48 577 329 178
e-mail: zaleska.wola@cpw.pl
www.cpw.pl

iNTER-bUD
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heating	and	cooling	systems.	Project	management	
and	supply.

KOmFORTAs bALTijA UAb

Linkmenu St., 50,  
Vilnius, LT-08217, Lithuania
Тел.: +370 633 22333,  
 +370 610 11991
e-mail: info@airy.lt
www.airy.lt

Системи	отеплення	та	охолодження.	Управління	
проектом	та	поставка.

KOmFORTAs bALTijA UAb

Linkmenu St., 50,  
LT-08217, Vilnius, Lithuania
Phone: +370 633 22333, 
 +370 610 11991
e-mail: info@airy.lt
www.airy.lt
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Ventilation	systems.	Manufacturing	and	projects.

LiNmAT UAb

Santariskiu St., 45A-2,  
Vilnius, LT-08440, Lithuania
Тел.: +370 671 78746
e-mail: ina@schoeck.lt
www.schoeck.lt

Системи	вентиляції	для	приватних	та	промислових	
об’єктів.

LiNmAT UAb

Santariskiu St., 45A-2, 
LT-08440, Vilnius, Lithuania
Phone: +370 671 78746
e-mail: ina@schoeck.lt
www.schoeck.lt
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Компанія	Metalbet	 займається	 виробництвом	
котлів	 ц.о.,	 	 а	 також	 водонагрівачів,	 обмінників,		
сонячних	 резервуарів.	Функціонує	 на	 польському	
ринку	 з	 1984р.	Сьогодні	 наші	 клієнти	мають	 змогу	
вибирати	з	широкої	гами	продуктів	та	послуг	компанії	
MEtALbEt.ми	 пропонуємо	 високу	 європейську	
якість,	компанія	удостоєна	сертифікатом		Польської	
академії	якості	Серт	Sp	z	o.o	(ТоВ	церт).

mETALbET
PrzEdSiębrorStwo	
ProdUkcyjnE		M.tArAch,	
w.tArAch,	E.jAgUSztyn

Osowa 27, 
Sobkow, 28-305, Polska
Тел.:  +041 3838168
e-mail: biuro@metalbet.com.pl
www.metalbet.pl

Компанія	 займається	 виконанням	 наступних	
робіт:

а)	 проектне	 будівництво:	 дороги,	мости	 тунелі	
та	ін.;

Б)	масштабне	будівництво;
В)	будівництво	широкого	спектру;
Крім	того	ми	виробляємо:	
а)	збірні	балки	з	ущільненого	бетону	довжиною		до	

30	м,	що	використовуються	при	будівництві	мостів;
Б)	сходи	у	вигляді	збірних	елементів;
В)	ізоляція	тунельного	корпусу.

mOsTY ŁóDź s.A.

ul. Bratysłwska 52, 
Łodź, 94-112, Polska
Тел.: +42 686 32 92
Тел./Факс: +42 686 49 13
e-mail: biuro@mostylodz.pl
www.mostylodz.pl
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heating	and	cooling	systems.	Project	management	
and	supply.

siGiNDA UAb

V. Kreves ave. 5-36,
Kaunas, LT-49498, Lithuania
Тел.: +370 698 30770
e-mail: info@siginda.lt

Системи	отеплення	та	охолодження.	Управління	
проектами	та	поставка.

siGiNDA UAb

V. Kreves ave. 5-36, 
LT-49498, Kaunas, Lithuania
Phone: +370 698 30770
e-mail: info@siginda.lt
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buildings	engineering	systems.	Project	management	
and	supply.

vECON UAb

Sakiu village, Tvenkiniu St., 8A-54,  
LT-47415, Lithuania
Тел.: +370 689 23435
e-mail: vec@inbox.lt
www.vecon.lt

інженерні	 будівельні	 системи.	 Управління	
проектами	і	поставка.

vECON UAb

Sakiu village, Tvenkiniu St., 8A-54, 
LT-47415, , Lithuania
Phone: +370 689 23435
e-mail: vec@inbox.lt
www.vecon.lt
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Продаж	 вікон	 та	 дверей	 з	 профільних	 систем	
Рехау.	Вхідні	двері,	плісе.

viKOPLAsT
КомПанія.	ТоРгоВий	ПаРТнеР	
rEhAU

вул. Зелена 111, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: +380 50 4367828,
 +380 97 2459476
e-mail: vikoplast@i.ua
vikoplast.com
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wArMhAUS	–	modern	Ukrainian	industrial	complex,	
which	 produce	 high	 quality	 solid	 fuel	 boilers.	A	wide	
range	of	solid	 fuel	boilers	allows	you	to	choose	boiler	
for	any	project.	we	offer	boilers	for	such	fuels	as	wood,	
pellet,	peat	briquettes	and	all	other	types	of	solid	fuel.	
during	manufacturing	our	products,	we	use	only	certified	
materials.	 thanks	 to	 its	 reliability,	 functionality	 and	
aesthetics,	boilers	already	have	wide	recognition	among	
customers.

wArMhAUS	 company	 focused	 on	 intensive	
technological	development.	the	priority	is	creation	of	a	
modern	machine	park,	which	is	necessary	for	processing	
material	as	well	as	manufacturing	boilers	of	the	highest	
quality.

by	using	powder	painting,	modern	inverter	welding	
semiautomatic,	 precision	 bending	 equipment	 as	well	
as	 plasma	and	cnc	 laser	 technology	 for	 processing	
metal,	boilers,	we	create	of	the	European	level.	Elements	
of	the	boiler	and	its	corps	constructed	with	the	use	of	
design	 technologies	cAd-cAM.	this	provides	greater	
repeatability	of	constructive	elements	that	affect	quality	
and	aesthetics	of	boilers.

WARmhAUs

вул. Міцкевича 14, оф. 116, 
м. Рівне, 33028, Україна
Тел.: +380 98 5257454
e-mail: info@warmhaus.com.ua
www.warmhaus.com.ua

wArMhAUS	–	сучасний	український	виробничий	
комплекс, 	 який	 дозволяє	 випускати	 як існ і	
твердопаливні	 котли.	широкий	 модельний	 ряд	
твердопаливних	котлів	дозволяє	підібрати	котли	для	
опалення	практично	під	любі	вимоги	і	для	будь-яких	
споруд.	ми	 пропонуємо	 зокрема,	 котли	 на	 такому	
твердому	паливі	як:	деревина,	торфобрикет,	а	також	
усі	інші	види	твердого	палива.	Під	час	виготовлення	
нашої	 продукції	 ми	 використовуємо	 виключно	
атестовані	матеріали.	завдяки	своїй	безвідмовності,	
функціональності	та	естетичності,	котли	вже	мають	
широке	визнання	серед	клієнтів.

Фірма	wArMhAUS	 націлена	 на	 інтенсивний	
технологічний	розвиток.	Пріоритетними	напрямками	
є	 створення	 сучасного	 машинного	 парку,	 який	
необхідний	 для	 обробки	матеріалів,	 а	 також	 для	
виробництва	котлів	власними	силами.

Використовуючи	порошкове	фарбування,	сучасні	
інверторні	 зварювальні	 напівавтомати,	 точне	
листозгинальне	обладнання,	а	також	плазму	і	лазер	
технології	cnc	для	обробки	металу,	ми	створюємо	
котли	європейського	рівня.

елементи	 котла	 і	 його	 корпусу	 конструюються	
із	 застосуванням	 конструкторських	 технологій	
cAd-cAM.	це	 забезпечує	 більшу	 повторюваність	
конструктивних	 елементів,	що	 впливає	 на	 високу	
якість	і	естетику	котлів.

WARmhAUs

Of. 116, 14, Mitskevycha St., 
33028, Rivne, Ukraine
Phone: +380 98 5257454
e-mail: info@warmhaus.com.ua
www.warmhaus.com.ua
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Компанія	 «A3PlusEnErgy»	 є	 представником		
шведської	 компанії	 СТС,	 виробника	 теплових	
насосів	 і	 займається	 продажем	 та	 встановленням	
енергозберігаючого	обладнання.	

Також	 компанія	 займається	 проектуванням	
«пасивних»	 будинків,	 за	 допомогою,	 власного	
проектного	відділу.	

Проводить	 енергоаудит	 будівель,	 і	 розрахунок	
ефективності	систем	опалення.

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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A3ПЛЮ� ЕнЕрДжі A3 GROUP 
TM

вул.Руська4, 5пов, 
м.Львів, Україна,
Тел.: +380 97 5008450
 +380 67 7292749
факс: +380 66 4467413
e-mail; a3plusnrj@gmail.com;
           Info@a3plusnrj
www.a3plusNRJ.com.ua
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LLc	Aeroc	 –	 the	 leader	 of	 the	market	 of	 cellular	
concrete	autoclaved	in	Ukraine	and	is	the	biggest	supplier	
of	aerated	concrete	under	the	brand	name	AEroc	in	all	
regions	of	the	country.	Products	are	manufactured	in	two	
plants	located	in	the	city	of	berezan	and	obukhov	kyiv	
region	and	its	quality	meets	the	highest	requirements	of	
Ukrainian	and	European	standards.

аЕрОК
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Промислова 6, 
м. Обухів , Київська обл., 08700, Україна
Тел.: +044 3913090
 +380 67 4404639; 3068792
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua

ТоВ	аерок	є	лідером	ринку	виробів	з	ніздрюватого	
бетону	автоклавного	твердіння	в	Україні	і	найбільшим	
постачальником	виробів	з	автоклавного	газобетону	
під	торговельною	маркою	AEroc	у	всі	регіони	країни.	
Продукція	AEroc,	а	саме	стінові	та	перегородочні	
блоки,	U-блоки,	перемички,	клейові	суміші,	штукатурка	
та	 фасадна	 штукатурка	 випускаються	 двома	
заводами,	розташованими	в	м.	Березань	і	м.	обухів	
Київської	 області	 і	 за	 своєю	 якістю	 відповідають	
найвищим	 вимогам	Українських	 та	Європейських	
стандартів.

6, Promyslova St.,
08700, Obuhiv, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 3913090
 +380 67 4404639; 3068792
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua

AeroC LLC
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Private	 joint	Stock	company	«Azovkabel»	 is	 one	
of	the	largest	manufacturers	of	cable	and	wire	products	
both	in	Ukraine	and	abroad.	it	is	PjSc	«AzoVkAbEL»	is	
a	manufacturer	of	communication	cables.	the	company	
produces	more	than	2,500	Marocoscheny.	the	company	
employs	more	than	150	people.

Products	 of	Azovkabel	PrAtEc	have	 certificates	
of	conformity	 to	 the	system	«UkrSEPro»,	 the	quality	
management	system	iSo	9001	has	been	introduced.

the	 enterprise	 exports	 its	 products	 to	 the	 former	
Soviet	 republics,	 namely	Azerbaijan,	 turkmenistan,	
kazakhstan,	 Uzbekistan,	 belarus,	 Moldova,	 and	
others.

азОВКаБЕЛ�
ПРиВаТне	аКціонеРне	
ТоВаРиСТВо

вул. Промислова, 2і,  
м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100, 
Україна
Тел.: +380 6153 48047
e-mail: secretary@azovcable.com
http://www.azovcable.com

Приватне	акціонерне	 товариство	«азовкабель»	
є	 одним	 з	 найбільших	 виробників	 кабельно-
провідникової	продукції	як	в	Україні,	так	і	за	її	межами.	
Саме		ПраТ	«азоВКаБеЛь			є		виробником	кабелів	
зв’язку.	 Підприємство	 випускає	 	 понад	 2,5	 тисячі	
маркосеченій.	на	 підприємстві	 працює	 понад	 150	
осіб.

		Продукція	ПраТ	«азовкабель»	має	сертифікати	
відповідності	 системі	 «УкрСеПРо»,	 впроваджено	
систему	управління	якістю	iSo	9001.	

Підприємство	 експортує	 власну	 продукцію	 в	
колишні	 республіки	СРСР,	 а	 саме:	 азербайджан,	
Туркменістан,	 Казахстан,	 Узбекистан,	 Білорусь,	
молдову	та	ін.

2i, Promyslova St., 
71100, Berdjansk, Zaporizzja region, 
Ukraine
Phone: +380 6153 48047
e-mail: secretary@azovcable.com
http://www.azovcable.com

AzOvKAbEL
PriVAtE	joint	Stock	coMPAny
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Aclima	company	represents	in	the	Ukrainian	market	
ventilation,	air	 conditioning	and	heating	systems	 from	
leading	manufacturers.	we	 cooperate	with	 17	 global	
brands	that	offer		the	latest	achievements	of	Europe,	Asia	
and	the	USA	in	the	field	of	climate	management.

аКЛіМа
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

Пр-т Бандери, 28-а (літера Б), 
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: +380 44 5000059
e-mail: info@aclima.com.ua
www.aclima.ua

Компанія	 акліма	 (Aclima)	 представляє	 на	
українському	ринку	системи	вентиляції,	кондиціювання	
та	опалення	від	провідних	виробників.	ми	працюємо	
з	 17	 світовими	 брендами,	 які	 пропонують	 останні	
досягнення	Європи,	азії	та	Сша	в	сфері	управління	
кліматом.

ACLiMA
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

28a (B) Bandery Av., 
04073, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5000059
e-mail: info@aclima.com.ua
www.aclima.ua
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збереження	довкілля	–	відповідальність	кожного!	
завдяки	 використанню	 унікальних	 сучасних	 технологій	

біологічної	 очистки	 побутових	 та	 подібних	 до	 їх	 складу	
стоків,	 компанія-виробник	 «алпін-захід»	 Тм	 «AlpinеSS»	 є	
одним	 з	 вітчизняних	лідерів	 у	 цій	 сфері.	Протягом	багатьох	
років	 наше	 підприємство	 займається	 створенням	 якісного	
високопродуктивного	обладнання	для	очищення	забруднених	
побутових	 стоків	 еко-біологічним	методом.	очисні	 установки	
проектуються	 і	 виготовляються	 висококваліфікованими	
фахівцями	компанії	згідно	новітніх	технологій	з	використанням	
сучасних	матеріалів,	що	 гарантує	 їх	 якісну	 і	 довготривалу	
cлужбу.

Принцип	 роботи	 очисної	 споруди	 біологічної	 дії	 Тм 
«AlpinеSS»:

Робота	 очисних	 споруд	 	 Тм	 «AlpinеSS»	 базується	 на	
принципі	функціонування	міських	 очисних	 споруд	 провідних	
країн	світу	(процес	аерації	стисненим	повітрям).	аерація	–	це	
процес,	який	підтримує	життєдіяльність	біологічних	організмів,	
що	 проводять	 біологічну	 деструкцію,	 тобто	 «з’їдають»	 та	
переокислюють	мертву	 органіку,	 внаслідок	 чого	 на	 виході	 з	
очисної	 споруди	отримуємо	 технічну	 воду	 (95-98	%	очистки)	
та	утворене	у	камерах	органічне	міндобриво	(активний	мул).	
активний	мул	приймає	безпосередню	активно-відповідальну	
участь	 в	 біологічному	 процесі	 очисної	 споруди	 та	 постійно	
бурлить	у	відповідних	камерах	установки	і	не	осідає	на	дно.

Утилізація	очищеної	води:	1)	Технічну	воду	очисних	споруд	
Тм	 «AlpinеSS»	 дозволяється	 скидати	 у	 відкриті	 водойми,	
поверхню	 ґрунту,	 канави	 та	 дренажні	 системи.	 2)	 Високий	
ступінь	очистки	дає	можливість	її	вторинного	використання	на	
різні	 побутові	 та	 господарські	 потреби	 (полив	 газонів,	миття	
тротуарів,	машин	та	ін.).

Самостійне	обслуговування	очисної	споруди	біологічної	дії:	
органічне	добриво	(надлишковий	активний	мул)	відкачується	1	
–	2	рази	на	рік	звичайним	дренажним	насосом	для	чистої	води	на	
дренажне	поле,	або	за	допомогою	асенізаційної	машини.	Після	
висихання	активного	мулу,	 його	 візуальна	 структура	подібна	
до	дерев’яного	попелу	і	може	використовуватись	як	органічне	
добриво	(надлишок	активного	мулу	видно	неозброєним	оком,	
тому	інтервал	його	відкачування	розглядається	індивідуально	
та	може	сягати	до	3-ох	років).	Весь	процес	є	екологічно	чистим	
та	не	наносить	шкоди	людині	та	довкіллю.	

Компанія-виробник	«алпін-захід»	Тм	«AlpinеSS»	є	одним	
з	 вітчизняних	лідерів	 у	 сфері	 виробництва	 та	 встановлення	
очисних	споруд.

аЛПін-захіД
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Лукіяновича, 11, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: +380 67 9802231
Тел./Факс: +380 32 2444431
e-mail: alpin.zahid@gmail.com
www.alpinss.com

У	вересні	2013р.	 	на	засадах	 	німецької	 	якості	
та	 найвищих	 	 вимогах	 	 була	 заснована	 фірма															
ТзоВ	 «аРіЄС-УКРаїна».	 	 Тісна	 співпраця	 	 ТзоВ	
«аРіЄС-УКРаїна»	 з	 своїми	 	 партнерами-фірмою							
«ArjES	gmbh»,		(німеччина)	та	ТзоВ	«хеммеЛь-
Україна»	(Україна)	допомогли	зарекомендувати	себе	
як		надійного		та	висококваліфікованого	продавця	на	
ринку	виробництва	машин	для	подрібнення.	

Фірма	 ТзоВ	 «аРіЄС-УКРаїна»	 пропонує	
обладнання		для	переробки	первинної	та	вторинної	
сировини	з	наступним	введенням		їх	в	експлуатацію	
та	 навчанням	 обслуговуючого	 персоналу	 а	 також	
гарантійне	 та	 після	 гарантійне	 обслуговування	 з	
постачанням	комплектуючих	та	запасних	частин.

для	 своїх	 клієнтів	фірма	 пропонує	 найкращі	
умови	 по	 цінах	 	 та	 сервісному	 обслуговуванні,	 які	
забезпечуються		протягом	усього	терміну	експлуатації	
устаткування.	особлива	увага		приділяється	технічній	
(сервісній)	 стороні	 питання,	 проводячи	 заміни	
вузлів,	монтаж/демонтаж	та	діагностику	машин,	ми		
вирішуємо	питання	щодо	збільшення	надійності	 та	
строків	експлуатації	обладнання.	

	 ТзоВ	 «аРіЄС-УКРаїна»	 активно	 працює	
над	 збереженням	 традиційних	 ринків	 збуту	 та	
ефективних	пошуках	нових,		пропонує	взаємовигідне	
співробітництво.

	Співпрацюючи	з	нами,	Ви	отримуєте	компетентного	
і	професійного	партнера,	який	вирішує	проблеми	для	
впровадження	ваших	цілей	у	життя.

аріЄ�-УКраЇна
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Промислова, 1, 
с.Ожидів, Буський район, Львівська обл., 
80530, Україна
Тел./Факс: +380 3264 46984, 46985
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.arjes.com.ua
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AEE	 є 	 некомерц ійною	 неприбутковою	
організацією.

мета	діяльності	–	лібералізація	і	демократизація	
питань	 енергоефективності	 та	 енергозбереження	
з	метою	об’єднання	 нових	 знань	 і	 зусиль	 світової	
спільноти	 на	 ключових	 напрямах	 економічного	
прогресу	і	поліпшення	якості	життя	людей,	відмова	від	
сформованих	стереотипів	енерговитратного	способу	
життя,	підвищення	ролі,	відповідальності	та	обов’язків	
самої	людини	та	оточення	його	систем.

вул.Б.Хмельницького, 51
Киев, Украъна
тел.: +380 44 2286230
e-mail: office@energy-efficiency.in.ua
http://energy-efficiency.in.ua

а�ОЦiаЦiя з 
ЕнЕргОЕФЕКтиВнО�ті та 
ЕнЕргОзБЕрЕжЕння

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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«Atelie	fasadiv»	offers	big	choice	of	milled	constructive	
and	decorative	elements	of	facades,	which	can	create	
incredible	architectural	compositions,	open	new	 ideas	
for	 creating	 interesting	 decoration	 of	 the	 facades	 for	
new	buildings	or	restoration	of	the	old	ones.	we	produce	
straight	profiles,	curvilinear	profiles,	corner	elements,	3d	
elements,	bas-reliefs.	we	use	aerated	concrete	blocks	
ytong	for	the	manufacture	of	milling	elements.	today	
ytong	blocks	are	the	best	solution	in	terms	of	technology,	
economy	and	environment.

атЕЛ�Є Фа�аДіВ

вул.Ківерцівська, 79, 
с. Прилуцьке, Волинська обл., 45243, 
Україна
Тел.: +380 63 0309560
e-mail: atelie_fasadiv@ukr.net
www.atelie-fasadiv.com

«ательє	 фасадів»	 пропонує	 широкий	 вибір	
фрезерованих	 конструктивних	 і	 декоративних	
елементів	фасадів,	які	зможуть	створити	неймовірні	
архітектурні	 композиції,	 відкрити	 нові	 ідеї	 для	
створення	 цікавих	 рішень	 оздоблення	 і	 декору	
фасадів,	як	нових	будинків,	так	і	реставрацію	старих.	
ми	виготовляємо	прямолінійні	профілі,	криволінійні	
профілі,	кутові	елементи,	3d	елементи,	барельєфи.	
Використовуємо	 для	 виготовлення	фрезерованих	
елементів	газобетонні	блоки	ytong.	Сьогодні	блоки	
ytong	–	це	найкраще	рішення	з	точки	зору	технології,	
економічності	та	екології.

ATELiE FAsADiv

79, Kivertsivska St.,
Pryluts’ke, 45243, Volyn region,  
Ukraine
Phone: +380 63 0309560
e-mail: atelie_fasadiv@ukr.net
www.atelie-fasadiv.com
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bLUESUn	UkrAinE	is	an	official	importer	of	modern	
energy-efficient	equipment	on	 the	 territory	of	Ukraine.	
«bLUESUn»	deals	with	solar	systems	based	on	solar	
panels	of	large	capacities	(280	w	to	350	w),	heliosystems	
and	heat	pumps,	as	well	as	with	the	full	range	of	technical	
supervision,	 installation	 and	 commissioning	works,	
warranty	 and	 post-warranty	maintenance,	 equipment	
monitoring	 in	 real	 time	using	«hoME	tEchnoLogy	
groUP»	technologies.	introduction	of	the	«Economical	
house»	product	from	bLUESUn	UkrAinE	is	a	unique	
opportunity	 for	 the	end	user	 to	optimize	energy	costs	
and	earn	revenue	in	accordance	with	green	tariff	state	
program.

БЛУ�ан �ОЛар ЕнЕрДжі тЕх 
УКраЇна
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

Проспект Перемоги, 104, 
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: +380 44 2000227 
 +380 95 5110077, 
 +380 68 5110077
e-mail: info@bluesun.com.ua
solar.bluesun.com.ua

Компанія	 «bLUESUn	UkrAinE»	 –	 офіційний	
імпортер	 на	 територію	 України	 сучасного	
енергоефективного	 обладнання.	 «bLUESUn»	
-	 це	 сонячні	 електростанції	 на	 основі	 сонячних	
панелей	 великих	 потужностей	 (від	 280	Вт	 до	 350	
Вт),	 геліосистеми	 та	 теплові	 насоси,	 а	 також	 весь	
спектр	 послуг	 з	 технічного	 нагляду,	 монтажних	
та	 пусконалагоджувальних	 робіт,	 гарантійного	 та	
післягарантійного	обслуговування,	моніторинг	роботи	
обладнання	 в	 реальному	 часі	 з	 використанням	
технологій	 «hoME	 tEchnoLogy	 groUP».	
Впровадження	 продукту	 «економний	 дім»	 від	
«bLUESUn	UkrAinE»	 –	 це	 унікальна	можливість	
для	 кінцевого	 споживача	 оптимізувати	 витрати	 на	
енергозабезпечення	 та	 отримати	 дохід	 в	 рамках	
державної	програми	«зелений	тариф».

bLUEsUN sOLAR ENERGY 
TECh UKRAiNE
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

St. Prospect Peremogy, 104, 
03115, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2000227
 +380 95 5110077, 
 +380 68 5110077
e-mail: info@bluesun.com.ua
solar.bluesun.com.ua
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the	 company	 «Valens»	 –	 development	 company	
of	 a	 full	 cycle.	we	perform	a	 complex	 of	works	 from	
creating	concepts	and	finding	a	plot	of	land,	to	further	
sale,	 renting	or	management	 of	 finished	objects.	the	
company	 «Valens»	 is	 part	 of	 the	 holding	 of	 the	 nine	
years	history.	the	architectural	supervision	works	at	all	
our	objects,	 there	 is	provided	control	 from	 the	project	
organization	 ,	 and	 there	 is	 sided	 organization,	which	
dedicated	technical	supervision.	

now	we	are	building	three	objects:	the	townhouses	
«dynasty»	with	the	panoramic	terrace	on	the	horodotska	
street,	the	cottage	town	«cherry»	in	the	zubra	village	
and	 the	 cottage	 complex	 «trump	eight»	 in	Sokilnyky	
village.

we	 create	 unique,	 comfortable,	 small	 but	 cozy	
buildings.	having	used	a	big	and	successful	experience	
in	designing	of	new	buildings,	having	studied	the	market	
of	buildings,	we	create	exactly	those	objects	that	people	
like.	we	look	into	the	future	and	we	buy	environmentally	
friendly	materials,	which	are	used	in	Europe.	we	bring	an	
instructors	from	abroad	to	teach	our	builders	of	modern	
technologies.

ВаЛЕн�
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю,	
деВеЛоПеРСьКа	 
КомПанія

пр-т В. Чорновола, 45а, корп. 12, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: +380 32 2980880,
 +380 67 7000808
e-mail: office@valens.com.ua
www.valens.com.ua

Компанія	 «Валенс»	 –	 девелоперська	 компанія	
повного	 циклу.	 Виконуємо	 комплекс	 робіт	 від	
створення	концепції	і	пошуку	земельної	ділянки,	до	
подальшого	продажу,	здачі	в	оренду	або	управління	
готовим	об’єктом.	 Компанія	 «Валенс»	 є	 частиною	
холдингу	 з	 дев’ятирічною	 історією.	на	 всіх	 наших	
об’єктах	 працює	авторський	нагляд,	 передбачений	
контроль	зі	сторони	проектної	організації,	й	присутня	
стороння	 організація,	 що	 займається	 технічним	
наглядом.

зараз	будується	три	об’єкти:	Таунхауси	«династія»	
з	панорамними	терасами	на	городоцькій,	Котеджне	
містечко	 «Вишня»	 у	зубрі	 та	 Котеджний	 комплекс	
«Козирна	вісімка»	в	Сокільниках.		

ми	 створюємо	 унікальні,	 комфортабельні,	
невеликі,	але	затишні	об’єкти.	Використавши	великий	
та	 успішний	 досвід	 у	 проектуванні	 новобудов,	
вивчивши	 ринок,	 ми	 створюємо	 самі	 ті	 об’єкти,	
які	 подобаються	 людям.	 дивимось	 у	 майбутнє	
і	 закуповуємо	 екологічно	 чисті	 матеріали,	 які	
використовуються	у	Європі.	Привозимо	інструкторів	
з-за	 кордону,	 щоб	 навчити	 наших	 будівельників	
сучасним	технологіям.

VALeNs
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny,	
dEVELoPMEnt	coMPAny

Bldg. 12, 45a, Chornovil Ave., 
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2980880,
 +380 67 7000808
e-mail: office@valens.com.ua
www.valens.com.ua
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«Vesta	Energy»	LLc	was	established	in	2016.	the	
company	 is	 engaged	 in	manufacturing	 of	 equipment	
for	 electric	 cost-effective	 heating	 of	 non-industrial	
premises.

ir	 panel	 heaters	which	 are	 produced	 under	 the	
trademark	 «Vesta	 Energy»	 are	 used	 for	 heating	 of	
apartments,	 houses,	 offices	 and	 any	 other	 kinds	 of	
premises.	these	heaters	are	much	more	cost-effective	
if	to	compare	with	other	types	of	heating.	they	can	be	
installed	as	a	basic	or	secondary	heating.

Vesta	 Energy	 is	 the	 first	 one	 in	 Ukraine,	 who	
introduces	innovative	changes	to	such	type	of	a	product	
and	makes	 it	 unique.	 Some	 goods	 items	 have	 no	
analogues	in	Ukraine	and	in	the	world.	

the	 company	 executives	 have	 the	 experience	 in	
the	field	of	heating	–	5	years.	And	in	the	field	of	building	
–	20	years.	

Europe	 is	 the	main	 «Vesta	 Energy»	 LLc	 sales	
market.	All	 goods	 are	 patented	 and	 certified	 both	 in	
Europe	 and	 in	Ukraine.	the	 productive	 facilities	 are	
located	in	Ukraine.

ВЕ�та ЕнЕрДжі
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Галицька 1/100, 
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: +380 67 2726566
 +44 203 8087817
e-mail: office@vestaenergy.pro
www.vestaenergy.pro

ТоВ	«Веста	енерджі»	була	заснована	у	2016	році.	
Компанія	займається	виготовленням	обладнання	для	
економного	електричного	опалення	не	промислових	
приміщень.

П ід 	 торговою	 маркою	 «Ves ta 	 Energy»	
виготовляються	інфрачервоні	обігрівачі	(інфрачервоні	
панелі)	 для	 опалення	 квартир,	 будинків,	 офісів	 та	
будь-яких	 інших	 типів	приміщень.	це	обігрівачі,	 які	
є	більш	економними	відносно	інших	типів	опалення	
та	 обігріву.	можуть	 бути	 встановлені,	 як	 основне	
опалення,	або	просто	допоміжне	джерело	тепла.

Vesta	Energy	 є	 першими	в	Україні,	 хто	 вносить	
в	 даний	 тип	 продукції	 інноваційні	 зміни	 та	 робить	
продукт	більш	унікальним.	деякі	товарні	позиції	не	
мають	аналогів	в	Україні	та	світі.

досвід	керівників	компанії	у	опаленні	–	більше	5	
років.	а	у	будівельній	справі	–	20	років.

основним	 ринком	 збуту	 товарів	 ТоВ	 «Веста	
енерджі»	 є	Європа.	Всі	 товари	є	 запатентованими	
та	сертифікованими	у	Європі	та	Україні.	Виробничі	
потужності	компанії	знаходяться	в	Україні.

vEsTA ENERGY
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

1/100, Halytska St., 
82400, Stryj, Lviv region, Ukraine
Phone: +380 67 2726566
 +44 203 8087817
e-mail: office@vestaenergy.pro
www.vestaenergy.pro
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Компанія	«Віта	Клімат»	пропонує	готові	рішення	
для	газової	незалежності:

-	твердопаливний	котел	«Віта	Клімат»	призначений	
для	обігріву	побутових	та	промислових	приміщень.	
В	 якості	 палива	 можна	 використовувати:	 дрова,	
тирсові,	та	торфяні	брикети,	щепу,	енергетичну	вербу,	
дрова	в	поєднанні	з		з	тирсою	(вміст	тирси	до	40%),	
пелетами.	час	горіння	в	залежності	від	якості	дров	та	
теплотехнічних	характеристик	будинку	може	сягати	
від	 12	 годин	 до	 декількох	 діб.	 завдяки	 принципу	
роботи	котла	переважно	в	режимі	тління-коефіціент	
корисної	дії	котла	(ККд)	може	сягати	93,5%;

-	альтернативна	енергетика	від	«аТмоСФеРи»	
–	 геліосистеми	 і	 фотовольтаїка.	 гаряча	 вода	 та	
електроенергія	від	сонця.	

Сонячний	колектор	плюс	твердопаливний	котел	
–	ідеальна	пара	для	енергонезалежності.	зимою	воду	
гріє	котел,	літом-сонечко.

Віта КЛіМат
ПРиВаТне	 
ПідПРиЄмСТВо

вул. Стрийська, 202, офіс 301, 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: +380 32 2475332, 
 +380 96 6178660
e-mail: vita-klimat@ukr.net
www.vita-klimat.com.ua, 
www.vita-klimat-lviv.prom.ua
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Production	of	 solid-fuel	 caldrons	by	power	 from	6	
kw	 to	10000	kw.	caldrons-	plates	of	 the	central	and	
air	 heating,	 pyrolysis	 caldrons	 of	 the	 central	 heating,	
automatic	caldrons	of	 the	central	heating,	bath-house	
stoves,	fire-places,	industrial	caldrons.

ВОЛин�-КаЛ�Ві�
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Грушевського, 110 А, 
м. Ковель, Волинська обл., 45008, Україна
Тел.: +380 3352 50231
Тел./Факс: +380 3352 52198
e-mail: v-kalvis@ukrpost.ua
www.volyn-kalvis.com.ua

Виробництво	твердопаливних	котлів	потужністю	
від	6	кВт	до	10000	кВт.	Котли-плити	центрального	та	
повітряного	опалення,	піролізні	котли	центрального	
опалення,	 автоматизовані	 котли	 центрального	
опалення,	банні	печі,	каміни,	промислові	котли.

vOLYN-KALvis LTD.

110A, Grushevsky St., 
45008, Kovel, Volyn region, Ukraine
Phone: +380 3352 50231
Phone/Fax: +380 3352 52198
e-mail: v-kalvis@ukrpost.ua
www.volyn-kalvis.com.ua
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Спектр	 	 послуг	 	фірми	–	 пропозиція	для	ринку		
України	 внутрішніх	 підвіконь	 провідних	 німецьких	
фірм	werzalit	 	 та	 Moller.	 Пропонуємо	 	 широку	
кольорову	палітру:	колекції	під	благородний	камінь	
та	деревні	 	теплі	декори.	 	неважливо	чи	мова	йде	
про	 будівництво	 чи	 про	 реконструкцію,	 з	 точки	
зору	будівельників,	 підвіконня	повинне	відповідати	
суворим	будівельним	стандартам	та	архітектурним	
вимогам.	 наші	 підвіконники	 водостійкі,	 міцні,	
довговічні,	безпечні	для	здоров’я.

Також	 фірма	 займається	 виготовленням	 з	
оцинкованої		сталі	зовнішніх	підвіконь	–	Відливи.

незважаючи	на	молодий	вік	нашої	фірми,	ми	готові	
запропонувати	 не	 тільки	 надійну	 та	 високоякісну	
продукцію,	але	й	надати	кваліфіковану	консультацію	
Фірма	ПП	Врублевський	постійно	рухається	вперед,	
розширює	 	 асортимент	 продукції	 та	 модернізує	
виробничі	потужності.

ВрУБЛЕВ��КиЙ Й.В. 
гУРТіВня	ПідВіКонниКіВ

вул. Шевченка, 317, 
м. Львів, 79069, Україна
Тел.: +380 32 2421688, 
 +380 97 4722690
Тел./Факс: +380 32 2421689
e-mail: asd45@ukr.net
www.vrps.com.ua

Виробництво	 електродних	 електричних	 котлів,	
реле-регуляторів.

газДа
нВо

вул. Галицька 64-а, 
м. Івано-Франківськ , Україна
Тел.: +380 63 4488979,  
 +380 68 8899603
e-mail: vasiliylupich@gmail.com

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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Компанія	«гаЛаТеЛ»	 	 рада	представити	Вашій	
увазі	 високоякісну	 теплу	 підлогу	 (нагрівальний	
кабель,	 нагрівальний	 мат,	 терморегулятори)	 з	
німеччини	«EXthErM»	.

нагрівальні	 мати	 та	 кабелі	 «EXthErM»,	
виготовлені	A.	rak	waermetechnik	gmbh	(сайт		www.
rak-waermetechnik.de)	 відповідають	 сертифікатам	
міжнародного	рівня	–	VdE,	bEAb,	iEc,	cE.

В	якості	ізоляційних	оболонок	використовується	
високотехнологічний	та	температуростійкий	матеріал	
–	FEP(teflon).

гарантійний	термін	служби	ц	20	років.
запрошуємо	 до	 співпраці	 торгові	 та	 монтажні	

організації,	інтернет	магазини.
Вигідні	умови	співпраці,	гнучкі	ціни.	Висока	якість	

запропонованої	продукції.
Продукція	 преміум-класу,	 відповідно	 всім	

європейським	вимогам,	виготовлена	з	використанням	
самих	якісних	та	високотехнологічних	матеріалів.

Постійна	наявність	продуції	на	нашому	складі	в	
достатній	кількості.

оперативна	 доставка	 на	 протязі	 1-2	 робочих	
днів.

гаЛатЕЛ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Станція Личаків, 7, 
м. Львів, 79014, Україна
Тел.: +380 32 224 00 77,  
 +380 50 3336330, 
 +380 68017950
e-mail: galatellviv@gmail.com
www.extherm.com.ua
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гаЛжитЛОБУД
КомПанія

вул. Володимира Великого 18, 
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: +380 98 2441414
Тел./Факс: +380 32 2441414
e-mail: galzhytlobud@ukr.net’
www.galzhytlobud.com

Тм	 «галжитлобуд»	 займається	 будівництвом	
сучасних	 багатоповерхових	 житлових	 будинків	
європейського	 класу.	 Команда	 досвідчених		
спеціалістів	сумлінно	працює	над	своїми	проектами	
та	створює	лише	найкращі	та	найзручніші	умови	для	
проживання.	Враховуються	 усі	 сучасні	 досягнення	
архітектури,	будівництва	та	оздоблення	прибудинкової	
території.

Високий	клас	якості	та	доступні	ціни	привертають	
увагу	усіх	бажаючих	отримати	справді	хороше	житло	
у	Львові.	Приємні	знижки	та	умови	розтермінування	
допоможуть	справитись	з	будь-якими	фінансовими	
питаннями.

EXhibiTORs

��

tM	 «galzhytlobud»	 is	 engaged	 in	 construction	
modern	multistory	dwelling	houses	European	class.	the	
team	is	experienced	specialists	working	diligently	on	their	
projects		and	creates	only	the	best	and	most	convenient	
terms	for	living	All	current	ones	are	taken	into	account	
achievement	of	architecture,	construction	and	decoration	
adjoining	territory.

high	quality	class	and	affordable	prices	are	attracting	
the	attention	of	all	who	want	to	get	really	good	housing	
in	Lviv.	Pleasant	discounts	and	conditions	rollover	will	
help	cope	with	any	financial	issues.

GALzhYTLObUD Tm

18, Volodymyra Velykogo St.,
79053, Lviv, Ukraine
Phone: +380 98 2441414
Phone/Fax: +380 32 2441414
e-mail: galzhytlobud@ukr.net’
www.galzhytlobud.com
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генератор-Плюс	–	Ваш	експерт	із	забезпечення	
безперервним	світлом	 та	 комфортом.	ми	 зробимо	
Ваше	життя	світліше!	

ТзоВ	«генератор-Плюс»	працює	з	2016	року.	за	
порівняно	короткий	термін	ми	встигли	зарекомендувати	
себе	як	відповідальна	і	гідна	співпраці	компанія.	ми	
досягли	 успіху	 завдяки	 комплексному	 підходу	 до	
задоволення	 потреб	 замовника,	 сталого	 розвитку	
власного	виробництва	і	систематичного	підвищення	
кваліфікації	співробітників	компанії.	

ми	надаємо	Вам	 кращі	 умови	по	енергоаудиту	
Вашого	 об’єкта,	 а	 також	 виконаємо	проектування,	
поставку,	 монтаж	 і	 сервісне	 обслуговування	
електростанцій.

Продукція	від	«генератор-Плюс»	–	це	гарантована	
якість,	що	повною	мірою	відповідає	вартості.

гЕнЕратОр-ПЛЮ�
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Городоцька, 355, 
м. Львів, 79040 , Україна
Тел.: +380 98 1060604
Тел./Факс: +380 32 2447704
e-mail: market@generator-plus.com
www. generator-plus.com
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гЕФЕ�т-ПрОФі
ПРиВаТне	 
ПідПРиЄмСТВо

вул. Барона-Штейнгеля 3а,  
с. Городок, Рівненська обл., 35331, Україна
Тел.: +380 362 201373
e-mail: gefest-profi@i.ua
www.gefest-profi.com

Перші	 розробки	 конструкторського	 бюро	
«gEFESt-ProFi»	побачили	світ	в	2006	році.	В	2007	
–		запатентовані	новітні	розробки	в	Україні.	загалом	
конструкторським	бюро	було	розроблено	лінія	з	53	
котлів	 різних	 потужностей,	модульних	 котелень	 та	
автоматизованих	установок	по	спалюванню	будь-якої	
органіки	–	вологістю	до	65%.

Розробки	 запатентовані,	 як	 в	 Україні	 так	 і	
Європі.	

Всі 	 котли	 сконструйовані 	 і 	 розраховані	
в	 інженерних,	 програмних	 комплексах	 СаПР	
(Комплекси,	в	яких	розраховуються	авіаційні	двигуни	
для	фірми	«Боїнг»	і	аеродинаміка	болідів	Формули-
1).	це	дало	можливість	застосувати	в	котлах	нову,	
революційну	 схему	 конвективної	 частини.	завдяки	
чому	ККд	91-94%	є	постійною	нормою

Перераховуючи	вище	сказане	та		сотні	ПодяК	та	
гРамоТ	від	бюджетних	та	комерційних	організацій	
–	«gEFESt-ProFi»	по	праву	вважається	лідером	в	
сфері	котлобудування,	та	№	1	в	Україні.

EXhibiTORs

�0�

in	 2006	 first	 developments	 of	 «gEFESt-ProFi»	
design	 office	 appeared.	 new	 developments	 were	
patented	in	2007.	in	total,	there	were	developed	over	53	
furnaces	with	different	capacities,	modular	boiler	houses	
and	autonomous	facilities	for	burning	down	all	organics,	
with	humidity	up	to	65%.

these	developments	 are	 patented	 in	Europe	and	
Ukraine.	All	furnaces	are	constructed	and	calculated	by	
using	cAd	engineering	programs.	(Programs	which	are	
used	 to	design	and	calculate	modern	plane	engines).	
these	technologies	allowed	us	to	create	a	revolutionary	
new	convection	scheme.	due	to	which,	91-94%	furnace	
efficiency	became	a	standart.

in	 the	 light	of	 the	above	and	accounting	hundreds	
of	 gratitudes	 and	 charters	 from	 big	 commercial	 and	
budgetary	organizations,	you	can	come	to	the	conclusion	
that	-	«gEFESt-ProFi»	has	all	the	rights	to	be	called	
a	 true	 leader	 in	constructing	 furnaces	and	 truly	 is	 the	
#1	in	Ukraine.

GEFEsT-PROFi

3a ,Baron-Shteingel St.,
35331, Gorodok setl., Rivne distr., Ukraine
Phone: +380 362 201373
e-mail: gefest-profi@i.ua
www.gefest-profi.com
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ТоВ	гідротерм		імпортує	та	займається	гуртовим	
та	роздрібним	продажем	 	 товарів	 необхідних	 	 для	
опалення,	 водопостачання,	фільтрації	 води	 таких	
великих	європейських	виробників,	як	gorgiel,	termet,	
hEL-witA,	 ТеСн,	 twEEtoP,	 toPFiLtEr,	 тому	
ми	 завжди	 зможемо	 запропонувати	Вам	широкий	
асортимент	товару	за	доступними	цінами!	а	також		
сантехніку	від	кращих	європейських	виробників	таких	
як:	roca,	Laufen,	Villeroy	&	boch,	geberit,	grohe,	SAnit,	
kludi,	tres,	hansgrohe,	grohe,	SanSwiss,	radaway	,	
ravak,	Poolspa,	novellini,	 	 koLo,	rAdEco,dEVo,	
dEFrA,		PoLiMAt,	bESco	і	багатьох	інших.

ми	працюємо	тільки	з	якісним	устаткуванням.
наша	компанія	на	ринку	України	з	2000	року.
для	нас	бездоганна	репутація	 нашої	 компанії	 і	

задоволені	клієнти	понад	усе!

гіДрО-тЕрМ
ТоВ

вул. Свободи, 14-А, 
м. Хмельницький, 29000, Україна
Тел./Факс: +380 382 752424
e-mail: novaoselya@ic.km.ua

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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Технологія	сухого	ремонту.	декоративний	профіль	
і	панелі.

гіП�ОВініЛ

вул. Енергетиків 2а, 
м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., 
51900, Україна
Тел.: +380 96 8195263, 
 +380 63 3711909
e-mail: vinilprof@gmail.com
www.gipsovinil.com.ua
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жК	«грінвіль	хаус»(вул.	Княгині	ольги	1/5),	
жК	«місто	трав»	(вул.	Кульпарківська	226б),	
жК	«добра	оселя»	(Вул.	Княгині	ольги	100б).

грінВіЛ�
Фонд	зеЛених	ТехноЛогій

вул. Княгині Ольги, 100б,  
вул. Кульпарківська, 226 б,  
м. Львів, Україна
Тел.: +380 322 2444244,
 +380 32 2448244
e-mail: realty@tks.ua
www.dobra-oselia.com.ua, www.misto-trav.
com.ua, www.greenvillehouse.com.ua
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Дар БіЛДінг
ПРедСТаВницТВо	ТоВ

вул. В. Васильківська, 84, 
м. Київ, 03150, Україна
e-mail: darbuilding@ukr.net
www.darbuilding.ge

Компанія	 «dAr	bUiLding»,	 заснована	 в	 2006	
році	 в	 Батумі,	 сьогодні	 –	 одна	 з	 найкрупніших	
девелоперских	 компаній	 в	 грузії.	 за	 часи	 свого	
існування	пройшла	стрімкий	шлях	розвитку	і	зайняла	
лідируючі	 позиціїї	 на	ринку	 забудовників.	 Компанія	
«dAr	bUiLding»	не	просто	будує	якісне	житло,	вона	
створює	цілі	житлові	комплекси	зі	своєю	досконало	
продуманою	 інфраструктурою,	яка	включає	в	 себе	
дитячі	садки,	школи,	спортивні	майданчики,	паркінги,	
торгівельні	 центри.	При	 цьому,	 такий	 динамічний	
зріст,	досягається	завдяки	власним	інвестиціям,	що	
виключає	фінансові	ризики	для	покупців.

EXhibiTORs

��

dAr	bUiLding	company	was	founded	 in	2006	 in	
batumi.	today		dAr	building	is	the	biggest	developing	
companies	 in	georgia.	 company	 takes	 the	 leading	
position	 in	 the	market	of	developers.	dAr	bUiLding	
constructs	quality	housing.	Also	creates	whole	housing	
complexes	with	 good	 infrastructure,	 which	 includes	
kindergartens,	 schools,	 sports	 grounds,	 parking	 lots,	
shopping	malls.	the	company	has	own	investments	so	
its	minimizes	risks	to	buyers.

DAR bUiLDiNG
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

84, B. Vasilkovsky St.,
03150, Kyiv, Ukraine
e-mail: darbuilding@ukr.net
www.darbuilding.ge
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Компанія	 «демікс»	 входить	 в	 3-ку	 найбільших	
компаній	України	в	своєму	сегменті	і	займає	лідируючі	
позиції	 по	 продажу	навантажувальної	 і	 складської	
техніки,а	 саме	 навантажувачі,	штабелери,	 рохли.	
являється	 офіційними	 дистриб’юторами	 таких	
відомих	брендів	як:	nissan	(японія),	hyundai	(Корея),	
dieci(італія),hc(Китай),Skiper(німеччина),oMg(іта
лія).

Сервісні	центри	працюють	по	всій	Україні.
на	ринку	України	компанія	«демікс»	вже	понад	

15	 років	 і	 за	 цей	 період	 здобула	 імідж	надійного	 і	
взаємовигідного	партнера.

Фінансово	 стабільна	 компанія	 з	 постійним	
асортиментом	 техніки	 в	 наявності	 і	можливостями	
розтермінування	платежу	без	 залучення	 кредитів	 і	
лізингів.

ДЕМіК�
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Зелена, 238, 
м. Львів, 79070, Україна
Тел.: +380 32 2424175
Тел./Факс: +380 32 2424176
e-mail: dizhak.oksana@demix.com.ua
www.demix.com.ua
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ДніПрОПЕтрОВ��КиЙ 
заВОД ПрОДМаШ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Миколи Руденка, 53, 
м. Дніпро, 49101, Україна
Тел.: +380 93 4045151, 
 +380 98 4872554
e-mail: zavod@prodmashdnepr.com
www.prodmashdnepr.com

завод	 заснований	 в	 1929	 році.	 Виробництво	
і	 продаж	 автоматичних	 твердопаливних	 котлів	 і	
камінів.	Продаж	пелет.

EXhibiTORs

�

the	factory	was	founded	in	1929.	
Manufacture	and	sale	of	automatic	solid	fuel	boilers	

and	fireplaces.	Sale	pellets.

DNiPROPETROvsK FACTORY 
PRODmAsh LTD.

53, Mykola Rudenko St., 
49101, Dnipro, Ukraine
Phone: +380 934045151,
 +380 98 4872554
e-mail: zavod@prodmashdnepr.com
www.prodmashdnepr.com
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ДОМаШніЙ ОКЕан
ТзоВ

вул. Глибочицька, 33-37, оф. 606,  
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: +380 67 9201117,
 +380 50 7273347
Тел./Факс:  +380 44 3831023
e-mail: homeocean@ukr.net
www.homeocean.com.ua

основними	 напрямками	 діяльності	 компанії	 є	
проектування	та	будівництво	плавальних	басейнів,	
розсувних	павільйонів	для	басейнів,	установка	басейнів	
зі	скловолокна,	продаж	обладнання	та	аксесуарів	для	
басейнів,	 а	 також	продаж	 гідромасажних	басейнів	
СПа.	 Компанія	 «домашній	 океан»	 представляє	
на	 українському	 ринку	 технологічне	 обладнання	
високої	якості	для	басейнів	від	найбільших	світових	
виробників:	Pentair,	inc.	(Сша),	Acu-trol,	inc.	(Сша),	
delair	 group	 LLc	 (Сша),	 blue-white	 ind.	 (Сша),	
clearwater	 tech	 LLc	 (Сша),	 clearwater	 Enviro	
technologies,	 inc.	 (Сша),	 Prozone	water	 Products	
intl.	(Сша),	hayward	Pool	Products,	inc.	(Сша),	bieri	
Alphacovers	Ag	 (німеччина),	 rollo-Solar	Melichar	
gmbh	(німеччина).	Все	обладнання	сертифіковане	
в	Україні.	ми	пропонуємо	високу	європейську	якість	
та	сучасний	дизайн	за	помірними	цінами.

EXhibiTORs

��

the	main	activities	are	the	design	and	construction	
of	swimming	pools,	sliding	pavilions	for	swimming	pool	
installation	fiberglass,	sale	of	equipment	and	accessories	
for	swimming	pools,	as	well	as	sales	of	swimming	pools	
Spa.	the	 company	«ocean	home»	on	 the	Ukrainian	
market	of	high	quality	technological	equipment	for	pools	
from	major	world	producers:	Pentair,	 inc.	(USA),	Acu-
trol,	 inc.	(USA),	delair	group	LLc	(USA),	blue-white	
ind.	 (USA),	clearwater	tech	LLc	 (USA),	clearwater	
Enviro	 technologies,	 inc.	 (USA),	 Prozone	water	
Products	intl.	(USA),	hayward	Pool	Products,	inc.	(USA),	
bieri	Alphacovers	Ag	(germany),	rollo-Solar	Melichar	
gmbh	(germany).	All	equipment	is	certified	in	Ukraine.	
we	offer	high	European	quality	and	modern	design	at	
moderate	prices.

hOmE OCEAN
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

606, 33-37, Glybochycka St.,  
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 9201117, 
 +380 507273347
Phone/Fax: +380 44 3831023
e-mail: homeocean@ukr.net
www.homeocean.com.ua
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ЕКО-�т
ПРиВаТне	 
ПідПРиЄмСТВо

а/с 795, м. Львів, 79022, Україна
Тел.: +380 32 2324261
Тел./Факс: +380 32 2455883
e-mail: eco.st.lv@gmail.com
www.ecost.lviv.ua

енергоефективні	технології,	сонячні	батареї,	вітрогенератори,	
теплові	помпи,	джерела	безперебійного	живлення,	генератори,	
інвертори	(перетворювачі	напруги).

Компанія	ПП	«еКо-СТ»	працює	на	ринку	альтернативної	
енергетики	з	2001	року.	за	цей	період	роботи	зарекомендувала	
себе,	 як	 надійний	 постачальник	 обладнання	 та	 сервісно-
технічного	обслуговування.

одним	 із	 напрямків	 діяльності	 компанії	 залишається	
забезпечення	об’єктів	альтернативними	видами	енергії,	а	також	
постачання	 готових	рішень	для	 корпоративного	 ринку,	 тобто	
повний	цикл	енергетичних	рішень	для	ведення	сучасного	бізнесу,	
дистрибуція	комплектуючих	та	готових	рішень	в	Україні.

на	протязі	останніх	років	стали	доступні	для	пересічного	
споживача	 теплові	 помпи	 типу	 	 «Повітря-Вода”.	 Компанія	
прикладає	всі	зусилля	для	активного	впровадження	сучасних	
доступних	технологій	в	наше	повсякденне	життя.

наша	компанія	проводить	роботу	з	об’єктами	від	проекту	
до	 здачі	 під	 ключ.	 забезпечує	 гарантійне	 і	 післягарантійне	
обслуговування.

дбаючи	 про	 інтереси	 наших	 клієнтів,	 ми	 пропонуємо	
величезну	 кількість	 товарів	 найвищої	 якості	 від	 провідних	
світових	 брендів	 та	 власного	 виробництва.	 Усі	 товари	
сертифіковані	та	забезпечуються	гарантійним	обслуговуванням	
спеціалізованих	сервісних	центрів.

Крім	цього,	достатньо	широкий	асортимент	високоякісного	
енергетичного	 устаткування	 і	 програмного	 забезпечення,	
що	 його	 пропонує	 компанія,	 зумовлений	 потребами	бізнесу	
партнерів	ПП	«еКо-СТ»	і	орієнтований	на	задоволення	широкого	
спектру	вимог	кінцевих	користувачів.

за	 роки	 успішної	 роботи	 на	 ринку	України	ми	 заробили	
репутацію	надійного	бізнес-партнера	та	довіру	багатьох	клієнтів,	
які	стали	нашими	добрими	друзями.

за	 час	 існування	 компанії	 був	 зібраний	 сервісний	центр	
з	 висококваліфікованими	 робітниками.	Проводимо	 ремонти	
обладнання	широкого	спектру.

У	нашої	компанії:
-	 завжди	 доступний	 на	 складі	 широкий	 асортимент	

продукції;
-	швидка	доставка	замовлених	товарів	до	клієнта;
-	підвищення	професійного	рівня	співробітників	компанії;
-	 якісне	 сервісне	 обслуговування	 устаткування,	 що	

постачається;
-	персональний	підхід	в	роботі	з	партнерами.
дякуємо	Вам	за	довіру	нашій	компанії	і	бажаємо	подальшого	

процвітання.	Сподіваємось,	що	і	Ви	зможете	оцінити	всі	переваги	
роботи	з	серйозною	та	надійною	компанією.

EXhibiTORs

���

company	 «Eco-St»	 in	 the	market	 of	 alternative	
energy	since	2001.	one	of	the	activities	of	the	company	
is	provision	of	alternative	energy	forms.	the	company	
provides	 turnkey	 solutions	 for	 the	 corporate	market.	
it	 ensures	 full	 cycle	 of	 energy	 solutions	 for	modern	
business,	 distribution	 of	 components	 and	 turnkey	
solutions	in	Ukraine.

Since	2004	company	is	the	official	dealer	in	Ukraine	
more	 than	 10	 companies	 producing	 air	 conditioning	
systems,	 ventilation.	 it	 is	 a	 major	 supplier	 of	 air	
conditioning	 in	Ukraine.	the	 company	 has	 obtained	
authorization	for	service	of	equipment	for	most	parts	of	
conditioning	brands	in	Ukraine.	the	certified	installation	
crews	provide	quality	assurance.	the	company	has	a	
service	 center,	which	 significantly	 improves	 customer	
service.

ECO-sT
coMPAny

а/с 795, 79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2324261
Phone/Fax: +380 32 2455883
e-mail: eco.st.lv@gmail.com
www.ecost.lviv.ua
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ЕЛЕКтрОінжинірінг
ТзоВ

вул. Гімназійна, 16, оф. 502, 
м. Харків, 61125, Україна
Тел.: +380 57 7328664, 
 +380 67 5714476
Тел./Факс: +380 57 7326680
e-mail: info@eleng.com.ua
www.eco-system.com.ua

ТоВ	еЛеКТРоінжініРінг,	 засноване	 в	 2007р.	
Компанія	 займає	 гідне	 місце	 на	 ринку	 України,	
як	 комплексний	 постачальник	 обладнання	 для	
побудови	систем	електропостачання	та	автоматизації	
технологічних	 процесів.	 Компанія	 є	 офіційним	
дистриб’ютором	 	 «Schneider	 Electric»,	 «Eaton»,		
«LSiS»,	 «Apator»,	 а	 також	 партнером	 «Erico»,		
«Abb^»,	«Siemens»,		«Eti»,	«Frer»,		«Electronicon»,				
«technoelectric»,	 «tesar»,	 «новатек-електро»,		
«EAE»,	«bMr»,	«gave»	і	т.д.

EXhibiTORs

���

LLc	Electroengineering	was	founded	in	2007.	the	
company	 occupies	 a	worthy	 place	 in	 the	Ukrainian	
market	as	an	inegrated	supplier	of	eguipment	for	building	
power	supply	systems	and	automation	of	tehnological	
processes.	

the	company	is	the	official	distributor	of		Schneider	
Electric»,		«Eaton»,		«LSiS»,		«Apator»,	as	well	as	the	
partner		«Erico»,	«Abb»,	«Siemens»,		«Eti»,	«Frer»,		
«Electronicon»,	 «technoelectric»,	 «tesar»,	 «novatek	
Electro»,		«EAE»,		«bMr»,		«gave»	etc.

ELECTROENGiNERiNG LTD

16/502, Gymnasium St.,  
61125, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 577328664,
 +380 67 5714476
Phone/Fax: +380 57 7326680
e-mail: info@eleng.com.ua
www.eco-system.com.ua
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ЕЛЕКтрОтЕПЛОМаШ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул.Ударників, 27, 
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: +380 56 2340571,
 +380 67 5600797
Тел./Факс: +380 562 340572
e-mail: office@prompar.com
www. prompar.com.ua

основний	 напрямок	 діяльності 	 компані ї	
«електротепломаш»	 –	 розробка	 і	 виробництво	
промислових	 елктрокотлів, 	 водонагрівачів,	
елк тропарогенератор ів 	 і 	 нестандартного	
елкроотеплювального	обладнання.

	 директор	 компанії	 	 Троянов	Сергій	Петрович	
є	 власником	 патенту	 на	 винахід	 “електричний	
парогенератор»	№	 47162	 а	 від	 07.08.2001	 р.,	 а	
також	 входить	 в	 асоціацію	 Теплоенергетичних	
компаній	України	на	правах	 члена.	Також	Троянов	
Сергій	Петрович	був	нагороджений	орденом	“зірка	
економіки	 України»	 за	 ефективне	 управління	
підприємством.	 дана	 нагорода	 присуджується	
на	 основі	 даних	 державних	 органів	 статистики.	
Під	 таким	 керівництвом	 спеціалісти	 підприємства	
«елекротепломаш»	 постійно	 	 підвищують	 якість	
продукції	і	її	експлуатаційні	характеристики.

EXhibiTORs

���

the	main	activity	of	the	company	«Electroteplomash»	
is	the	development	and	production	of	industrial	electric	
boilers,	water	 heaters,	 electric	 steam	generators	 and	
non-standard	electric	heating	equipment

the	 director	 of	 the	 enterprise,	troyanov	Sergey	
Petrovich,	 is	 the	owner	of	 the	patent	 for	 the	 invention	
«Electric	steam	generator»	no.	47162	A	of	07.08.2001,	
and	is	a	member	of	the	Association	of	heat	and	Power	
companies	 of	Ukraine	 as	 a	member.	Also	troyanov	
Sergey	Petrovich	was	awarded	the	order	of	the	Economy	
of	Ukraine	for	effective	management	of	the	enterprise.	
this	award	is	awarded	on	the	basis	of	data	from	state	
statistical	agencies.	Under	this	guidance,	the	specialists	
of	Elektroteplomash	 constantly	 improve	 the	quality	 of	
products	and	their	performance	characteristics.

ELECTROTEPLOmAsh NPP
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

27, Udarnykiv St., 
49000, Dnipro, Ukraine
Phone: +380 56 2340571,
 +380 67 5600797
Phone/Fax: +380 562 340572
e-mail: office@prompar.com
www. prompar.com.ua
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ЄВрОЛЄД
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Новоконстянтинівська, 15, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: +380 44 2273731
 +380 67 5021373
e-mail: shop@evrosvet.com.ua
evrosvet.com.ua

Компанія	«евросвет»	–	постачальник	світлотехніки	
на	 території	 України.	 ми	 налагодили	 власне	
виробництво,	 на	 якому	 використовуємо	 передові	
енергозберігаючі	 технології	 для	 природного	
Лед	 освітлення	 офісних	 приміщень	 і	 великих	
промислових	 територій.	ми	 пропонуємо:	 офісне	
освітлення;	промислове	освітлення;	вуличне	світло;	
енергозберігаючі	технології;	led	освітлення.

EXhibiTORs

��

company	Eurosvet	is	a	supplier	of	lighting	equipment	
on	 the	 territory	 of	Ukraine.	we	have	 established	 our	
own	production,	which	uses	advanced	energy-saving	
technologies	for	natural	light	lighting	of	office	premises	
and	large	industrial	areas.	we	offer:	office	light;	industrial	
light;	 street	 light;	 energy	 saving	 technologies;	 led	
lighting.

EvROLED
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

15, Novokostiantynivska St., 
04080, Kiev, Ukraine
Phone:+380 44 2273731
 +380 67 5021373
e-mail: shop@evrosvet.com.ua
evrosvet.com.ua
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Компанія	 «еЛеКТРо»	 -	 молода,	 але	 досвідчена	
команда,	працює	на	ринку	України	з	2010	року.

	ми	 займаємося	 продажем	 ,монтажем	 ,	 прокатом	 і	
розробками	різного	електронного	обладнання.

ось	деякий	перелік	деяких	товарів	та	послуг:	Розробка	
електронної	техніки	під	замовленням	клієнта.	альтернативні	
джерела	 енергії	 (сонячні	 панелі,	 електростанції,	 вітро-
генератори,	 та	 інші).	 акумуляторні	 батареї	 (свинцево-
кислотні,	 Li-ion,	 LiFePo4	 тощо).	Системи	безперебійного	
живлення	 та	 інвертори	 напруги.	 інфрачервоні	 обігрівачі.		
електротранспорт	та	комплектуючі.	Трансляційні	системи	
оповіщення.	дисточене	обладнання.	звук	світло	для	заходів	
та	сцен.	Системи	безпровідного	оповіщення	персоналу	та	
іншого	виду	електронне	обладнання.

ми	 співпрацюємо	 з	 різними	 компаніями	 України,	
у	 тому	 числі	 з	 країн	 Снд	 і	 зарубіжжя.	 за	 цей	 час	 ми	
зарекомендували	 себе	 як	 надійного	 постачальника	
електрообладнання	 по	 всій	 території	 України.	 нашими	
клієнтами	є	як	звичайні	громадяни,	так	і	монтажники	різного	
електричного	обладнання,	магазини,	клуби,	кафе	ресторани,	
комерційні	організації.

наші	переваги:
-	ми	 співпрацюємо	 з	 перевіреними	постачальниками	

(тільки	легальна	продукція);
-	 Безкоштовна	доставка	майже	на	 всю	продукцію	 по	

Україні!
-	Товар	відправляється	протягом	двох	днів	від	прийому	

заявки;
-	наші	спеціалісти	намагаються	максимально	привітливо	

та	 інформативно	проконсультувати	вас	 і	 оформляти	ваш	
замовлення;

У	нас	можливі	різні	способи	оплати	(готівка,	безготівка.,	
карти	ViSA,	MAStErcArd,	MAEStro,	Union	Pay);

Способи	 доставки	 по	 Україні	 по	 предоплаті	 або	
накладному	 платежі:	 нова	 Пошта,	 Укрпочта,	 інтайм,	
делівері,	 гюнсел,	 мистЭкспресс,	 ночной	 експресс,	
автолюкс	та	ін.

Способи	доставки	в	інші	країни	по	100%	передоплаті	:	
dhL,	FEdEX,	EMS,	USP,	Поштові	служби	інших	країн.

ЕЛЕКтрО
КомПанія

УЧа�ниКи Ви�таВКи

�0�

 вул. ОлениСтепанівни 35Б (2-пов) 
м.Львів, Україна, 
Тел: +380 32 2444108 
e-mail: info@elob.com.ua
https://elob.com.ua/
 +380 50 3707809 (Заремба І.М.)
 +380 99 3372444 (Черевко В.М.)
 +380 68 9990699 (Струк І.Я.)
 +380 63 1242444 (Струк І.Я.)
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життя та ЕКОЛОгіЇ
наУКоВо-доСЛідний	 
інСТиТУТ

Вул. Ген. Петрова 9\2,  оф.44, 
м. Одеса, 65065, Україна
Тел.: +380 48 7650219, 7969449, 
 +380 67 4153381
e-mail: vlastopulo@te.net.ua
vvl-innovation.com.ua

ПідПРиЄмСТВо	 займається	 виробництвом	
і 	 продажем	 будівельних	 акрилових	 фарб:	
хладоотражающіх,	теплозберігаючих	Сонячний	щит	
і	Кондиціонер.	Фарби	зберігають	тепло	 і	працюють	
як	пінопластовий	лист	від	2	до	5	см.	Випромінюють	
інфрачервоне	 випромінювання.	 Створюють	
електромагнітну	шубу	 з	 негативних	 іонів	 повітря.	
Перевіряють	тестером	прямо	на	презентації.

EXhibiTORs

��

Firm	 product	 and	 sale	 the	 	 build	 	 acrylic	 paints:	
refractory,	 heat-saving	Solar	 shield	 	 and	conditioner.	
the	paints	preserve		heat	and	work	like	as		foam	sheet	
from	2	to	5	cm.	the	paints	emit	infrared	radiation.	this	
infrared	 radiation	and	 create	 an	electromagnetic	 coat	
from	negative	ions	of	air.	Messure		by		the	tester	on	the	
presentation	directly.

REsEARCh iNsTiTUTE LiFE 
AND ECOLOGY

app.44, 9\2, Gen.Petrova St.,
65065, Odesa, Ukraine
Phone: +380 48 7650219, 7969449, 
 +380 67 4153381
e-mail: vlastopulo@te.net.ua
vvl-innovation.com.ua
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захіДЕнЕргОПрОМ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул князя Володимира 82, 
м. Рівне, 33013, Україна
Тел.: +380 68 2773797
e-mail: hardy_zbut@ukr.net
www.kotlyhardy.com.ua

Компанія	 ТзоВ	 західенергопром	 провідний	
виробник	 опалювального	 та	 енергетичного	
обладнання.

основний	продукт	компанії	твердопаливні	котли	
твердого	горіння	марки	hArdy	.	Компанія	виготовляє	
великий	асортимент	опалювальних	котлів	для	обігріву	
побутових(20-99	кВт)	та	промислових	приміщень(99-
1000кВт)	 .Протестована	 роками	 та	 вдосконалена	
конструкція	 котлів	 забезпечує	 ефективний	 спосіб	
горіння	 твердого	 палива	 та	 високий	 коефіцієнт	
корисної	дії.

EXhibiTORs

��

zahidenergoprom	Ltd	is	a	leading	manufacturer	of	
heating	and	power	equipment.	the	main	product	of	the	
company	is	hardy	solid	burning	boilers	of	long	duration.	
the	 company	manufactures	a	 large	 range	of	 heating	
boilers	for	domestic	heating	(20-99	kw)	and	industrial	
(99-1000k	w)	premises.	Proven	by	years	and	improved	
design	of	boilers	provides	an	efficient	way	of	combustion	
of	solid	fuels	an	efficient	way	of	combustion	of	solid	fuels	
and	high	efficiency.

zAhiDENERGOPROm LTD

Knyazya Volodymyra St., 
33013,  Rivne , Ukraine
Phone: +380 68 2773797
e-mail: hardy_zbut@ukr.net
www.kotlyhardy.com.ua
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захіДна ЛіФтОВа КОМПанія 
грУП
ПРиВаТне	 
ПідПРиЄмСТВо

вул. Антоновича, 140, 2 поверх,  
п/с «Ліфтова індустрія»,  
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: +380 32 2953316,  
 +380 97 7098471
Факс: +380 32 2953852
e-mail: westlift_company@ukr.net
http://westlift-company.com.ua/

Перший	і	самий	основний	принцип	продукції	від	
«західна	Ліфтова	Компанія	 «гРУП»	–	 це	 сучасне,	
якісне	і	довговічне	устаткування.	

Компанія	wLc	тісно	співпрацює	з	європейськими	
лідерами	 -	 виробниками	 ліфтового	 обладнання	
та	 ескалаторів.	це	 компанії:	 kLEEMAnn,	trESA,	
oronA,	 ozbESLEr,	 SAnEL,	 doPPLEr,	ALgi,	
Skg,	bkg	та	інші	провідні	виробники.	Вся	продукція	
сертифікована	 та	має	 всі	 дозвільні	 документи	 на	
застосування	в	Україні	яку	пропонує	компанія	wLc.	
на	основі	 співпраці	 з	 цими	 виробниками	 компанія	
wLc	може	постачати	весь	модельний	ряд	ліфтового	
обладнання	 від	 200	 кг	 до	 30	 тонн.	це	 стосується	
також,	ескалаторів	та	траволаторів.	Все	обладнання	
виготовляється	 виробниками	 виключно	 на	 своїх	
заводах.	 гарантія,	що	 надається	 після	 монтажу,	
досягає	36	місяців	(три	роки).

EXhibiTORs

��

the	first	and	most	basic	principle	of	products	from	
«west	Lift	company	«	grUP»	is	a	modern,	high-quality	
and	durable	equipment.

company	wLc	works	closely	with	European	leaders	
–	manufacturers	 of	 	 lift	 equipment	 and	 escalators.	
these	companies	are	kLEEMAnn,	trESA,	oronA,	
ozbESLEr,	 SAnEL,	 doPPLEr,	ALgi,	 Skg,	 bkg	
and	 other	 leading	manufacturers.	All	 products	 are	
certified	 and	have	all	 licensing	 documents	 for	 use	 in	
Ukraine	offered	by	wLc.	based	on	the	cooperation	with	
these	manufacturers,	wLc	can	 supply	 the	 full	 range	
of	 lift	 equipment	 from	200	kg	 to	30	 tonnes.	this	also	
applies	 to	 escalators	 and	 travolators.	All	 equipment	
is	manufactured	by	manufacturers	exclusively	at	 their	
plants.	the	warranty	provided	after	installation	reaches	
36	months	(three	years).

WEsT LiFT COmPANY PE

140, Antonovycha St., 
79057, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2953316,
 +380 97 7098471
Fax: +380 32 2953852
e-mail: westlift_company@ukr.net
http://westlift-company.com.ua/
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Фірма	 «імпульсо»	 є	 одним	 з	 лідерів	 на	 ринку	
оздоблення	вікон.	Є	виробником	двох	торгових	марок:	
bojAnEk,	P+r.	

«bojAnEk»	–	це	перш	за	все	карнизи	та	широка	
гама	декору	для	оздоблення	вікон.

«P+r»	–	це	 товари,	 які	 призначені	 для	 захисту	
від	 впливу	 зовнішніх	 променів	 –	 ролети	 та	 пліси	
текстильні.

«імпульсо»	має	власне	відділення	в	Україні.

іМПУЛ��О
ТоВ

вул. Львівська, 1 ,  
смт. Жвирка, Львівська обл., 80040, 
Україна
Тел.: +380 67 3754347
Тел./Факс: +380 32 5774536
e-mail: prodaz@impulso.ua
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КВантУМ ЕЛЕКтриК
ТоВ

пр. Голосіївський 6, оф. 115, 
м. Київ, 03039, Україна
Тел.: +380 44 3628422,
 +380 67 8282334, 
 +380 50 7332007
e-mail: qantu@ukr.net
Qe-ua.com

Компанії	 «Квантум	 електрик»	 це	 український	
виробник, 	 який	 займається	 розробкою	 та	
виробництвом	економічних,	ефективних	та	безпечних	
приладів	 опалення.	 ми	 виробляємо	 найкращі	
в	 Україні	 електричні	 прилади	 опалення.	 наша	
компанія	отримала	усі	відповідні	сертифікати	якості,	
міжнародній	сертифікат.

EXhibiTORs

���

company	 «Quantum	 Electric»	 is	 a	 Ukrainian	
manufacturer	 that	 develops	 and	 manufactures	
economical,	 efficient	 and	 safe	 heating	 devices	 .	we	
produce	the	best	in	Ukraine	Electrical	heating	devices	.	
our	company	has	obtained	all	relevant	quality	certificates,	
international	certificates.

QUANTUm ELECTRiC LTD

office 115, 6 , Holosiivskyi Ave. 
03039, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3628422,
 +380 67 8282334,
 +380 50 7332007
e-mail: qantu@ukr.net
Qe-ua.com
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КЕМа  УКраЇна
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Промислова,  8,  
м. Вишневе, Київська обл., 08132, Україна
Тел.: +380 44 5020326
Факс: +380 44 4980137
e-mail: info@kema.ua
www.kema.ua

ТзоВ	«kEMA	Україна»		-	націленa	на	постійний	
ріст,	 	та	має	саму	сучасну	організацію	 і	технологію	
виробництва	 високоякісних	 	 матеріалів	 для	
будівництва	та	оздоблення	в	Словенії(з		1954р.),	і	в	
Україні(2007р.).

наша	виробнича	програма	включає:
-	Клеї	для	плитки,	каменю,	мозаїки.
-	гідроізоляції	басейнів,	фундаментів.
-	Системи	утеплення	фасадів.
-	Промислові,	епоксидні	підлоги
-	Реставраційні	матеріали	і	інше.
асортимент	складає	більше	200-т	найменувань.

EXhibiTORs

��

LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny	«kEMA	Ukraine»	is	
targeting	on	permanent	growth	and	has	the	advanced		
organization	and	technology	for		production	of		top	quality	
materials	for	construction	and	finishing	works.	kema	was	
founded	in	Slovenia	in	1954	and	in	2007	in	Ukraine.

our	production		activity	includes:
-	Adhesives	for	tiles,	stones	and	mosaic.
- 	 hydro	 isolat ion	 of 	 swimming	 pools	 and	

foundations.
-	industrial	floors	of	different	kinds,	including	epoxy	

floors.
-	restoration	materials	and	others.
Variety	 of	 products	 consists	 of	 more	 than	 200	

positions.

KeMA UKrAiNe
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

8, Promislova St., 
08123,  Кievskaya obl., Visneve citi, Ukraine,
Phone: +380 44 5020326
Fax: +380 44 4980137
e-mail: info@kema.ua
www.kema.ua
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ПП	 «Компанія	 -	 економТепло»	 займається	
продажем:	 твердопаливних,	 газових,	 електричних	
котлів, 	 бойлерів, 	 акумуляційних	 ємностей,	
кондиціонерів	та	підбором	додаткового	обладнання	
для	 підключення	 твердопаливних	 котлів	 та	 їх	
монтажем.	детальна	інформація	на	сайті:	ekonomteplo.
com.ua.

УЧа�ниКи Ви�таВКи

���

КОМПанія - ЕКОнОМтЕПЛО
ПРиВаТне	ПідПРиЄмСТВо

вул. Плугова,  8, 
м. Львів, 79059, Україна
Тел.: +380 67 6744073;
 +380 98 6218645;
 +380 93 9307296
Тел./Факс: +380 32 2249248
e-mail: vyshynskyy.n@ukr.net
ekonomteplo.com.ua

ТоВ	 «Композит» 	 усп ішно 	 займається	
виробництвом	та	розробкою	полімерних	матеріалів,	
що	 використовуються	 для	 відновлення,	 захисту,	
гідроізоляції,	зміцнення	і	т.п.,	як	споруд	промислового	
призначення	так	і	цивільного.

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

КОМПОзит
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Каунаська, 13, 
м. Київ, 02160, Україна
Тел.: +380 44 5588957
 +380 67 5023512
Тел./Факс: (044) 5586497
e-mail: vakkom@kompozit.com.ua
www.kompozit.com.ua
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КОМФОртниЙ �Віт
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

пр-т Червоної Калини, 109, 
м. Львів, 79049, Україна
Тел.: +380 97 2688477
Тел./Факс: +380 32 2405801
e-mail: komfortsvit@ukr.net
www.komfortsvit.com.ua

КомФоРТний	СВіТ,	ТзоВ	представляє:
-	сучасні	енергозберігаючі	системи	автономного	

електричного	опалення	(тепла	підлога,	інфрачервоні	
панелі);

-	антикригові	системи	даху;
-	системи	сніготанення;
-	обігріву	трубопроводів	та	підігріву	грунту;
на	 базі	 торгівельних	 марок	 	 «nexans»,	 «Profi	

therm».
а	 також	 системи	 інфрачервоного	 опалення	

«calorique»,	«Profi	therm»,	«Uden-S».
Виконуємо	проектні	роботи,	розрахунки,	продаж	,	

монтаж	та	повне	сервісне	обслуговування

EXhibiTORs

�0�

«koMFortnyj	SVit»	represents:
-	modern	 energy-saving	 system	 of	 autonomous	

electric	heating	(floor	heating,	infrared	heating	panel)
-	icer	system	roof
-	snowmelt	systems
-	heating,	piping	and	soil	heating
based	on	trade	marks	«nexans»,	«Profi	therm».
As	well	 as	 infrared	 heating	 system	 «calorique»,	

«Profi	therm»,	«Uden-S».
we	provide	design,	calculations,	sales,	 installation	

and	full	service.

KOmFORTNYj sviT LLC

109, Ch. Kalyny Avenue, 
79049, Lviv, Ukraine
Phone: +380 97 2688477
Phone/Fax: +380 32 2405801
e-mail: komfortsvit@ukr.net
www.komfortsvit.com.ua
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КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 
ЗАВОД НЕФОРМОВАНИХ 
ВОГНЕТРИВІВ
ТОВ

пл. Перемоги, 21/16, 
м. Костянтинівка, Донецька обл., 85110, 
Україна
Тел.: +380 95 3520234
Факс: +380 62 7223278
e-mail: kzno.sbut@gmail.com
www.kzno.dn.ua

ТОВ «КЗНВ» (торгівельна марка «КЗНО») – одне 
з ведучих в Україні підприємств по виробництву 
неформованих вогнетривких виробів та сумішей. 
Інноваційний підхід та новаторські розробки, 
дозволили підприємству займати лідируючі позиції в 
виробництві нових видів вогнетривкої продукції для 
теплової енергетики, металургії та інших галузей. 

До окремої групи належать товари для населення, 
які використовуються у заміському будівництві, такі, 
як:

- жаростійкі суміші для кладки печей та камінів; 
- штукатурні суміші для груб та димоходів,
- жаростійкий клей для облицювання камінів та 

інше
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Компанія	 «Sdk»	 займається	 виготовленням	 та	
продажем	побутових	та	промислових	твердопаливних	
котлів	тривалого	горіння	від	7	до	3000кВт.	Виготовлення	
теплогенераторів,	 теплообмінників	 та	 модульних	
котелень.	 Проектування,	 монтаж	 та	 обладнання	
котелень.

КрОКО�ЕнКО �.а.
ПП

вул. Дунаєвського, 30/8,  
м. Дніпро, 49017, Україна
Тел.: +380 67 7205786
Тел./Факс: +380 562 341221
e-mail: sdkkotel@gmail.com
www.sdk-kotel.com.ua

EXhibiTORs

���

Sdk	company	is	engaged	in	the	manufacture	and	
sale	 of	 household	 and	 industrial	 solid-fuel	 boilers	 of	
long	burning	 from	7	up	 to	 3000kw.	Manufacturing	of	
heat	generators,	heat	exchangers	and	modular	boilers.	
design,	installation	and	equipment	boiler-houses.

KroCoseNKo s.A.
PriVAtE	EntrEPrEnEUr

30/8, Dunaevskogo St.,
49017, Dnipro, Ukraine
Phone: 067 7205786
Phone/Fax: +380 562 34 12 21
e-mail: sdkkotel@gmail.com
www.sdk-kotel.com.ua
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Л�ВіВ��Ка Мрія
БК

вул. Рубчака, 11,  
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: +380 32 2410808, 
 +380 97 8118080,
 +380 63 6134481
e-mail: lvivskamria@ukr.net
www.mriya.lviv.ua

БК	«Львівська	мрія»	–	створює	мрію	для	львів’ян	
вже	протягом	5	років.

за	цей	час	збудовано	та	здано	в	експлуатацію	5	
будинків,	загальною	кількістю	квартир	–	531кв.	та	5	
поверховий	паркінг	на	97	паркомісць.

на	 разі	 завершується	 будівництво	 житлового	
комплексу	по	вулиці	шевченка,	42.

на	форумі	БК	«Львівьска	мрія»	готує	презентацію	
нового	об’єкту	на	три	черги	в	одному	з	найкращих	
районів	Львова.

EXhibiTORs

��

bc	«Lviv	Mriya»	 –	 has	 created	 a	 dream	 for	 the	
citizens	of	Lviv	for	5	years	already.

during	this	time,	5	houses	were	constructed	and	put	
into	operation,	 the	 total	 number	of	 apartments	 is	531	
apartment	and	5	storey	parking	for	97	parking	spaces.

At	 the	moment	 the	 construction	 of	 a	 residential	
complex	on	Shevchenko	Street,	42,	is	completed.

At	the	forum	bc	«Lvivskaya	Mriya»	is	preparing	a	
presentation	of	a	new	object	in	three	queues	in	one	of	
the	best	areas	of	Lviv.

Lviv mRiYA
bc

11,Rubchaka St., 
79026, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2410808, 
 +380 97 8118080,
 +380 63 6134481
e-mail: lvivskamria@ukr.net
www.mriya.lviv.ua
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МаЙ�тЕр тЕхнОЛОгіЙ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Кирилівська, 60, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: +380 44 4636557,
 +380 67 8282125
Факс: +380 44 4636557
e-mail: office@mastertech.com.ua
www.masterteh.com.ua

Пропонуємо	комплекс	послуг:
-	 виробництво	 димарів	 з	 нержавіючої	 сталі	

для	 промислових	 котелень	 на	 твердому,	 рідкому	 і	
газовому	паливі;

-	надаємо	аеродинамічний	розрахунок	димохідних	
систем	на	ліцензійному	програмному	забезпеченні;

-	надаємо	технічну	підтримку	на	будь-якій	стадії	
від	 проекту	 до	 монтажу	 та	 введення	 котельні	 в	
експлуатацію;

-	 консультуємо	фахівців	 при	 виборі	 димохідної	
системи;

-	надаємо	візуалізацію	і	специфікацію	на	димоходи,	
грунтуючись	на	проектні	дані	замовника;

-	 виконуємо	монтаж	 і	 сервісне	 обслуговування	
димоходів,	а	також	шеф-монтаж	на	об’єкті.

EXhibiTORs

�

we	offer	a	range	of	services:
-	chimney	production	of	stainless	steel	for	industrial	

boilers	for	solid,	liquid	and	gaseous	fuels;
-	we	provide	aerodynamic	calculation	of	flue	systems	

for	licensed	software;
-	 provide	 technical	 support	 for	 every	 stage:	 from	

design	 to	 installation	 and	 commissioning	 of	 boiler	
operation;

-	consult	experts	when	choosing	chimney	system;
-	provide	visualization	and	specification	on	chimneys,	

based	on	design	data	of	the	customer;
-	perform	installation	and	maintenance	of	flues	and	

assembling	on	the	object.

mAsTER OF TEChNOLOGY
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

60, Kyrylivska St., 
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4636557,
 +380 67 8282125
Fax: +380 44 4636557
e-mail: office@mastertech.com.ua
www.masterteh.com.ua
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ТзоВ	 «металіст»	 являється	 українським	
виробником,	 яке	 існує	 зі	 своїми	 енергетичними	
установками	 та	 твердопаливними	 Котлами	
водогрійними	на	ринку	України	з	1999	року.

ТзоВ	«металіст»	виготовляє	та	пропонує:
1)Установки	енергетичні	для	спалювання	відходів	

деревини	 (тирса,	 тріска),	 паливних	 гранул,	 лузги	
соняшника	та	іншої	подрібненої	біомаси	УеаС	100-
2000	кВт	(теплоносій	—	вода);

2)Котли	 водогрійні	 КВ	 40-2000	 кВт	 на	 дрова,	
брикет,	вугілля	(теплоносій	—	вода);

3)Пальники	на	паливні	гранули	(пелети)	потужністю	
20-1000	кВт	

4)Установки	 теплоутилізаторні	 УТ	 100-150	 кВт	
(теплоносій	—	повітря);

5)Системи	автоматичного	 спалювання	 відходів	
деревини,	 паливних	 гранул	 і	 ін.	СаС	100-3000	 кВт	
(використовуються	як	теплогенератори	для	котлів	та	
сушильних	комплексів	різного	типу);

6)Теплогенератори	СПд	500-1500	кВт	(на	дрова,	
брикет).	Використовуються	як	теплогенератори	для	
котлів	та	сушильних	комплексів	різного	типу);

7)Пневмозагрузки	палива	для	СаС;
8)Транспортери	шнекові	та	скребкові;
9)циклони;
10)Сушильні	комплекси	аеродинамічні

МЕтаЛі�т
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Б. Хмельницького, 9, 
м. Пустомити, Львівська обл., 81100, 
Україна
Тел.: +380 67 6791207, 6754897
Тел./Факс:  +380 3230 42401
Факс: +380 3230 41507
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua
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МЕтиз грУП
ТоВаРиСТВо	 
з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

пр-т Комарова, 42, 
м. Київ, 03065, Україна
Тел.: +380 98 8539216
Тел./Факс: +380 44 4971024
e-mail: Mt-gr@ukr.net
www.metiz-group.ua

Компанія	«метиз	групп»		представляє	в	Україні	
порохові	 та	 газові	 монтажні	 пістолети	 власної	
торгівельної	марки	Metiz	group.	Також,	забезпечуючи	
всі	необхідні	витратні	матеріали	та	обслуговування	
вищезазначеного	обладнання.

EXhibiTORs

��

Metiz	group.company	represents	in	Ukraine	powder	
actuated	and	gas	guns	of	 its	own	brand	Metiz	group.	
Also,	providing	all	necessary	supplies	and	maintenance	
of	the	equipment.

mETiz GROUP
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

av.Komarova, 42, 
03065, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 98 8539216
Phone/Fax: +380 44 4971024
e-mail: Mt-gr@ukr.net
www.metiz-group.ua
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ТоВ	 «міцуї	 Технолоджіс»	 є	 представником	
компанії	«Mitsubishi»	в	Україні.	Ліфти	та	ескалатори	
компанії	 «Mitsubishi»	 виготовляються	 за	 новітніми	
технологіями,	досягаючи	найвищої	якості,	заслуживши	
світового	визнання.

для	 доступного	 сектору	 життя	 ТоВ	 «міцуї	
Технолоджіс»	пропонує	ліфти	«міцуї»,	які	впевнено	
увійшли	на	ринок	України,	зарекомендувавши	себе	
надійністю,	комфортом	та	енергозбереженням.

МіЦУЇ тЕхнОЛОДжі�

пр-т Лобановського, 56,  
м. Київ, , Україна
Тел.: +380 44 4515489
e-mail: mizui.ua@gmail.com
www.mizui.com.ua

УЧа�ниКи Ви�таВКи

�0�

ТзоВ	«ніБе	Україна»	є	офіційним	представником	
в	 Україні	 шведської	 компанії	 «nibE»	 –	 лідера	 з	
виробництва	та	реалізації	теплових	помп		у	Європі,	
яка	має	досвід	роботи	на	ринку	енергозберігаючих	
технологій	вже	понад	60	років.	

Спеціалісти	ТзоВ	«ніБе	Україна»	тривалий	час	
займаються	 встановленням	 систем	 опалення	 та	
підігріву	води,	які	використовують	принцип	теплової	
помпи	з	використанням	технічних	засобів	шведської	
фірми	«nibE».		Крім	теплових	помп,	при	необхідності,	
для	 забезпечення	 опалення	 та	 підігріву	 води	
використовуються	сонячні	колектори	цієї	ж	компанії.	
для	 відбору	 тепла	 з	 джерел	 постачання	 тепла	
застосовуються	два	типи	теплових	помп:	для	відбору	
тепла	з	ґрунту,	в	т.	ч.	–	з	грунтових	вод,	(мал.	1)	і	з	
атмосферного	 повітря	 (мал.2).	Разом	 з	 тепловими	
помпами	 в	 системах	 опалення	 і	 підігріву	 води	
використовуються	буферні	ємності	для	збереження	
нагрітої	води	(мал.	3).

за	 час	 своєї	 роботи,	 наші	фахівці	 обладнали	
тепловим	помпами	десятки	будівель	різного	типу	по	
всій	території		України.	Серед	них	є,	як	окремі	житлові	
будинки,	так	і	будівлі	відпочинкових	комплексів.	При	
цьому	 використовувались	 наступні	 	 типи	 	 джерел	
постачання	тепла:		

-	відбір	тепла	з	ґрунту	з	застосуванням	свердловин	
(вертикальних	зондів);

-	 відбір	 тепла	 з	 ґрунту	 з	 застосуванням	
горизонтальних	колекторів	неглибокого	залягання;

-	 відбір	 тепла	 з	 ґрунтових	вод	 з	 застосуванням	
вертикальних	колодязів	;

-	відбір	тепла	з	поверхневих	водойм;
-	відбір	тепла	з		атмосферного	повітря

ніБЕ-УКраЇна
ТзоВ

вул. Кн.Ольги, 5 в, к. 306, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: +380 67 7194159 (директор)
 +380 67 6711227
Тел./Факс: (032) 2425159
e-mail: uanibe@gmail.com
www.nibe.com.ua
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ОДЕ�КаБЕЛ�
ПУБЛічне	аКціонеРне	
ТоВаРиСТВо

Миколаївська дорога, 144, 
м. Одеса, 65013, Україна
Тел.: +380 48 7161123
Тел./Факс: +38 048 7161401
e-mail: office@odeskabel.com
www.odeskabel.com

ПаТ	 «одескабель»	 –	 сучасний	 виробник	
високоякісної	 кабельної	 продукції	 майже	 для	 усіх	
галузей	економіки	-	телекомунікаційної,	енергетичної,	
будівельної,	вугільної,	гірничорудної,	машинобудівної	
та	воєнно-промислового	комплексу.

номенклатура	ПаТ	«одескабель»	налічує	більш	
ніж	10	000	маркорозмірів	кабельних	конструкцій.

основні	напрямки	виробництва	та	продажу:
-	 силові	 кабелі,	 провода	 та	шнури	 (низько	 та	

середньовольтні	 кабелі	 із	 зшитого	 поліетилену	
напругою	до	36	кВ,	кабелі	контрольні,	кабелі	силові	
гнучкі,	 самоутримні	 ізольовані	 провода	 для	ЛеП,	
вогнестійкі	кабелі,	шахтні	кабелі,	кабелі	для	сонячних	
панелей,	 дроти	 самонесучі,	 монтажні,	 установчі,	
шнури	сполучні	та	ін.)

-	 волоконно-оптичні	 кабелі	 (кабелі	 модульної	
конструкції	 для	 магістральних	 ліній,	 кабелі	 з	
центральною	 трубкою	 для	 розподільних	 мереж,	
дроп	 та	 внутрішньо	 об’єктові	 кабелі	 для	 мереж	
широкосмугового	доступу)

-	LAn-кабелі	(cat.	7A,	7,	6A,	6,	5E,	5&3	типів	S/FtP,	
F/FtP,	U/FtP,	F/UtP,	U/UtP)

-	 кабелі	 зв’язку	 (телефонні	 та	 цифрові	 хdSL	
кабелі,	шахтні	кабелі	та	ін.)

-	спеціальні	та	радіочастотні	кабелі
-	нагрівальні	кабелі	(кабелі	для	систем	обігріву	та	

антиобледеніння)

EXhibiTORs

��

odeskabel	PjSc	is	a	modern	manufacturer	of	high-
quality	 cable	 products	 for	most	 industrial	 applications	
-	 telecommunications,	 energy,	 construction,	mining,	
mechanical	engineering	and	military	complex.	

today,	 the	plant’s	 product	 range	 totals	more	 than	
10,000	wire	and	cables	types.	

Main	 activity	 of	 the	 company	 is	 aimed	 at	 the	
production	and	selling:

-		power	cables,	wires	and	cords	(low	and	medium	
voltage	XLPE	power	cables	up	to	36	kV,	control	cables,	
power	flexible	cables,	self-supporting	cables	for	power	
transmission	lines,	fire	resistance	power	cables,	mining	
cables,	solar	cables	for	photovoltaic	systems,	

connection	and	installation	wires,	cords,	etc.)
-	fiber	optic	cables		(loose	tube	cables	for	trunk	lines,	

central	 tube	 cable	 for	 distribution	networks,	 drop	and	
indoor	cables	for	Fttx	application)	

-	LAn-cables	(S/FtP,	F/FtP,	U/FtP,	F/UtP,	U/UtP;	
cat.	7A,	7,	6A,	6,	5E,	5&3,)	

-	telecommunication,	digital	xdSL	cables,	etc.	
-	special	and	radio-frequency	cables	
-	 heating	 cables	 (for	 the	 heating	 and	 anti-icing	

systems)

ODEsKAbEL PjsC

144, Mykolaivska doroga,
65013, Odessa, Ukraine
Phone: +380 48 7161123
Phone/Fax: +380 48 7161401
e-mail: office@odeskabel.com
www.odeskabel.com
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наша	 компанія	 представляє	 на	 ринку	 західної	
України	 	 інноваційну	 унікальну	 електричну	 підлогу	
Aht,	 виготовлену	 за	швейцарською	 технологією	 на	
європейських	заводах-виробниках.	В	основі	технології	
анТ-	 нагрівальні	 елементи	 з	 надтонкої	 (20	 мікрон)	
металевої	 стрічки	 з	 амоРФного	металу.	ширина	
стрічки	до25	мм,	що	практично	усуває	ефект	«теплової	
зебри»,	притаманний	дротовим	теплим	підлогам.	мала	
товщина	 та	монтаж	Без	СТяжКи	під	любе	покриття	
дозволяє	 не	 збільшуючи	 товщину	 підлоги	 швидко	
встановлювати	її	як	в	окремих	кімнатах,	так	і	в	окремих	
зонах	комфорту	.	завдяки	малій	товщині	нагрівального	
елемента	та	особливому	складу	металу	наша	підлога	на	
40-70%	економніша	від	усіх	існуючих	видів	електричних	
підлог.	Відсутність	 електромагнітного	 випромінювання	
–	 унікальна	 особливість,	 що	 робить	 нашу	 підлогу	
безпечною	для	здоров’я	людини.	а	головне-	це	перша	
електрична	 підлога,	 що	 не	 боїться	 заставляння	
меблями!

Також	ми	є	офіційними	представниками	виробників	
електродних	котлів	:	«hot	Pot»,	«галан»,	«газда»,«іон»		
в	західному	регіоні	України.	електродні	котли	–	це	котли	
без	 нагрівальних	 елементів.	 Теплоносій	 нагрівається	
внаслідок	хаотичного	руху	іонів	від	анода	до	катода	при	
проходженні	струму	через	теплоносій.	ці	котли	на	40%		
економічніші	від	тенових		котлів	завдяки	тому,	що	вони	
самі	регулюють	потужність	споживання	електроенергії.	
Вони	абсолютно	безпечні:	не	бояться	перепадів	напруги	
та	витоку	теплоносія,	малогабаритні:	15*33	см.,	підходять	
для	обігріву	приміщень	площею	до	1200	кв.м.,	не	дорогі	
та	не	потребують	дозволу	на	встановлення.

наша 	 компан ія 	 займається 	 реал і зац і єю	
котлів,	 розрахунком,	 проектуванням,	 монтажем	 та	
пусконаладкою	систем	опалення	з	теплими	підлогами	
та	електродними	котлами.

ПаВЛіВ Л.М.
ФоП

Вул. Княгині Ольги 112,  
Магазин «Електроопалення», 

Ринок «Південний»,  Будмаркет, магазин 
№ 23, м. Львів, 79053, Україна
Тел.: +380 67 6701585,
 +380 98 6729993,
 +380 93 0976555
Тел./Факс: +380 32 2955267
e-mail: soncedim@gmail.com,  
            teplodim7@gmail.com
tepla-pidloga.com, vashkotel.com.ua
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Виробництво	 систем	вентиляції	 з	 рекуперацією	
тепла	 	 PrAnA	 і	 теплошумоізоляційних	 панелей	
EcotEMP.

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

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

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

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

Компанія	 Прана	 –	 енергоефективні	 рішення	
комфорту!

Розширюємо	дилерську	мережу	в	Україні	 та	 за	
кордоном.

Прана Л�ВіВ
КомПанія

вул. Кульпарківська, 93а, 
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: +380 67 1539931,
 +380 50 5388292,
 +380 63 9917177
Тел./Факс: +380 32 2325339
e-mail: pranalviv@i.ua
www.prana.org.ua
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Виробництво	 побутових	 занурених	 насосів	
«Водолій»,	 дренажних	 і	 поверхневих	 насосів		
«Водолій»,	подрібнювачів	кормів	«ікор-01»	та	«ікор-
02»	електродвигунів	 «аіР»	 з	 гарантією	виробника,	
широкою	мережею	дилерів	по	України	та	Снд.

Усі		вироби	мають	сертифікат	відповідності	в	еС,	
Україні,	Росії	та	Білорусії.

ПрОМЕЛЕКтрО
КомПанія

вул. Іскринська, 37, корпус 35-А, 
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: +380 57 7322210
Тел./Факс: +380 57 7544488
e-mail: sales@promelectro.com
www.promelectro.com
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рЕнОМЕ-ПартнЕр
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Довженка, 6, 
м. Львів, 79070, Україна
Тел.: +380 32 2212050
e-mail: viknova_lviv@renome.ua
www.viknova.com.ua

ТоВ	«Реноме-ПаРТнеР»	–	 одна	 з	 провідних	
виробників	металопластикових	конструкцій	з	ПВх	(Тм	
«ВіКноВа»)	в	західній	Україні.	Від	моменту	випуску	
першого	вікна	і	до	сьогоднішнього	дня,	вся	продукція	
виготовляється	 виключно	 з	 німецького	 профілю	
rEhAU	 та	фурнітури	winkhAUS.	 	 Пріоритетом	
розвитку	 «Реноме-ПаРТнеР»	 є	 забезпечення	
найвищої	якості	виробів	та	стандартів	обслуговування	
клієнтів.

EXhibiTORs

��

СLL	«rEnoME-PArtnEr»	 -	 one	 of	 the	 leading	
manufacturers	 of	metal-plastic	 constructions	 of	 PVc	
(tM	«ViknoVA”)	in	western	Ukraine.	From	the	release	
of	 the	 first	 window	 and	 to	 date,	 all	 products	made	
exclusively	from	german	rEhAU	profile	and	winkhAUS	
accessories.	the	priority	 of	 «rEnoME-partner»	 is	 to	
provide	products	with	the	highest	quality	and	customer	
service	standards.

RENOmE-PARTNER
coMPAny	with	LiMitEd	
LiAbiLity

6, Dovgenka
79070, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2212050
e-mail: viknova_lviv@renome.ua
www.viknova.com.ua
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рЕхаУ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Машинобудівників, 1, 
смт. Чабани, Київська обл., 08162, 
Україна
Тел.: +380 800 308888
Тел./Факс: +380 44 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua

заснована	 у	 1948	 році,	 компанія	 rEhAU	 є	
беззаперечним	лідером	на	світовому	ринку	полімерів.	
Компанія	 пропонує	 понад	40	 тисяч	 виробів,	 серед	
яких	 комплектуючі	 до	літаків	Aerobus,	 автомобілів	
bMw,	Mercedes,	Vw,	а	також	–	системи	профілів	для	
вікон,	дверей,	фасадів,	зимових	садів.

У	 науково-дослідницькому	 інституті	 rEhAU,	
постійно	удосконалюючи	рецептуру	ПВх,	працюють	
найкращі	світові	спеціалісти,	а	в	Україну	оригінальний	
віконний	 профіль	rEhAU	 імпортується	 лише	 з	 2	
заводів,	що	розташовані	в	німеччині	та	Польщі.	Саме	
тому	 продукція	rEhAU	 є	 синонімом	 інноваційних	
технологій,	 надійності	 та	 справжньої	 європейської	
якості.

Вікна	 з	 профілю	rEhAU	–	це	 висока	 тепло-	 та	
звукоізоляція,	 якість,	 елегантність	 і	 комфорт.	нам	
довіряють	мільйони	–	це	доводять	числені	незалежні	
опитування	та	дослідження.

для	 професійної	 консультації	 щодо	 вибору	
правильного	вікна	і	надійного	партнера	для	успішної	
співпраці	 звертайтесь	 до	 інформаційної	 служби	
rEhAU	 за	 телефоном	0	 800	 30	 8888	або	 на	 сайт	
компанії	rehau.ua.

EXhibiTORs

Founded	 in	 1948	 today	rEhAU	 is	 one	of	 the	 top	
providers	 in	 the	world	 polymer	market.	 company’s	
product	range	includes	more	than	40	000	of	products,	
among	them	components	for	aircraft	Aerobus,	bumper	
systems	for	cars	and	profile	systems	for	windows,	doors,	
fasades,	winter	gardens.	

the	 best	 world	 specialists	 constantly	 work	 on	
elaboration	 of	 PVc	 recipe	 and	 characteristics.	 the	
original	rEhAU	window	profile	 systems	are	 imported	
to	Ukraine	from	only	two	plants	–	wittmund	(germany)	
and	 Srem	 (Poland).	 that	 is	 why	 rEhAU	 products	
are	 synonym	of	 innovations,	 reliability	 and	 very	 high	
quality.

rEhAU	 windows	 means	 high	 insulation	 and	
soundproofing,	quality	and	comfort.	Several	independent	
surveys	and	researches	confirm	–	millions	of	customers	
choose	rEhAU.	

For	 professional	 consulting	 and	 successful	
cooperation	contact	infoline	rEhAU	0	800	30	8888	or	
find	us	in	the	web:	rehau.ua.

REhAU LLC

1, Mashynobubiwelnykiv St., 
Chabany, 08162, , Ukraine
Phone: +380 800 308888
Phone/Fax: +380 44 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua
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рОЙЕК-Л�ВіВ
УКРаїнСьКо-чеСьКе	СПіЛьне	
ПідПРиЄмСТВо

вул. Яворницького, 14, а/с 5856, 
м. Львів, 79054, Україна
Тел.: +380 32 2971898, 2971858
Тел./Факс: +380 32 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

СП	 «Ройек-Львів»	 виробник	 автоматичних	
промислових	котлів	на	твердому	паливі	і	постачальник	
чеських	побутових	котлів	з	1999	року.

енеРгеТичні	 	 КомПЛеКСи	 «СТожаРи»	
промислові,	автоматичні,	

Потужність:	 100,	 180,	 250,	 400,	 630,	 800,	 1000,	
1250,	1500,	2000	кВт.	

одночасне	 спалювання	 сипких	 видів	 палива	 і	
дров.

Котли	піролізні	«rojEk»		типу	РК.
автоматичні,	з	верхнім	завантаженням.
Потужність	20,	30,	40	кВт.
можливість	спалювання	дров	великих	розмірів.
КоТЛи	ВодогРійні	ТВеРдоПаЛиВні	типу	КВ,	

промислові.	напівавтоматичні.
Потужність:	 100,	 180,	 250,	 400,	 630,	 800,	 1000,	

1250,	1500	кВт.
Паливо:	 кускові	 відходи	 деревини,	 дрова,	

вугілля.
КоТЛи	 ПіРоЛізні 	 «rojEk»	 типу 	 КТР.		

напівавтоматичні,	з	ручним	завантаженням.
Потужність:	20,	25,	30,	40,	49	кВт.
можливість	спалювання	дров	більшої	вологості	

–	до		40%.Працюють	без	електроенергії.	
КоТЛи	 ПіРоЛізні	 «rojEk»	 	 типу	 ТКа.	

автоматичні,	універсальні.
Потужність:	25,	45	кВт.
можливість	спалювання	пелет	і	дров.
Тривалий	час	горіння	–	декілька	діб.
КоТЛи 	 аВТомаТичн і 	 «СТожаРиК» .	

Універсальні.
Потужність:	30,	50,	95		кВт.
можливість	 спалювання	 пелет,стружки,	 тріски,	

тирси	вологістю	до	40%,	а	також	дров.
Тривалий	час	горіння	–	декілька	діб.

EXhibiTORs
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the	joint	venture	«rojek-Lviv»	since	1999	the	first	in	
Ukraine	has	adjusted	manufacture	of	industrial	boilers	
with	automatic	burning	waste	of	the	wood,	allowing	to	
replace	or	essentially	to	save	dear	energy	carriers.	

the	enterprise	offer	a	range	of	boilers	that	provide	
heating	industrial	and	premises	with	the	area	up	to	20000	
m²	or	drying	chambers	in	volume	up	to	400	m³

ROjEK-Lviv
joint	VEntUrE

St. Javornickogo, 14, P.O.Box 5856, 
79054, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2971898, 2971858
Phone/Fax: +380 32 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com
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�В аЛ�тЕра
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. С. Петлюри, 27, 
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: +380 67 6767222
Тел./Факс: +380 32 2976690, 2970014
e-mail: svaltera@svaltera.lviv.ua
http://www.svaltera.ua

заснована	 в	 1998	 році,	 СВ	 альтера	 сьогодні	
займає	 лідируючі	 позиції	 на	 українському	 ринку	
електротехніки	і	систем	автоматизації	технологічних	
процесів.

мета	 компанії	 –	 максимально	 ефективно	
вирішувати	завдання	клієнта	в	області	модернізації	
підприємства,	автоматизації	виробництва	і	управління,	
ресурсозбереження,	 підвищення	 продуктивності	
обладнання.

ми	прагнемо	максимально	ефективно	вирішувати	
завдання	 клієнта	 в	 області	 електропостачання	 та	
автоматизації	виробництва,	що	в	підсумку	призводить	
до	підвищення	продуктивності	обладнання	та	якості	
продукції	 наших	 замовників.	 за	 допомогою	нашої	
продукції	 здійснюється	розподіл	 електроенергії	 від	
РП	(ТП)	і	головних	розподільних	щитів	до	кінцевого	
споживача,	захист	електричних	мереж,	компенсація	
реактивної	 потужності,	 спеціальні	 рішення	 для	
металургії	та	хімічної	промисловості.

EXhibiTORs
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Founded	 in	 1998,	 SV	ALtErA	 today	 occupies	 a	
leading	 position	 in	 the	Ukrainian	market	 of	 electrical	
engineering	and	process	automation	systems.

the	company’s	goal	is	to	maximally	effectively	solve	
the	client’s	tasks	in	the	field	of	enterprise	modernization,	
production	 and	management	 automation,	 resource	
saving,	and	equipment	productivity	improvement.

we	strive	 to	solve	 the	client’s	 tasks	 in	 the	 field	of	
power	supply	and	automation	of	production	as	efficiently	
as	 possible,	which	 ultimately	 leads	 to	 an	 increase	 in	
equipment	 productivity	 and	 quality	 of	 our	 customers’	
products.	with	the	help	of	our	products,	the	distribution	
of	electricity	 from	 the	distribution	substation	 (tP)	and	
the	main	 switchboards	 to	 the	 end	user,	 protection	 of	
electrical	 networks,	 reactive	 power	 compensation,	
special	solutions	for	metallurgy	and	the	chemical	industry	
is	carried	out.

sv ALTERA LTD.

27, S.Petlyury St., 
79021, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6767222
Phone/Fax: +380 32 2976690, 2970014
e-mail: svaltera@svaltera.lviv.ua
http://www.svaltera.ua
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�ЕрВУ� ДіМ
ТоВаРиСТВо	 
з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Пилипа Орлика, 24, 
м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, Україна
Тел./Факс: +380 3244 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com

Сервус	–	провідна	будівельна	компанія	України,яка	
спеціалізується	на	каркасному	будівництві.Компанія	
«Сервус»	займається	малоповерховим	будівництвом		
будь	якої	складності	по	канадській	технології,	в	основі	
якої	є	використання	конструкційних	теплоізоляційних	
сендвіч-панелей	(SiP-панелі).

EXhibiTORs

�

construction	company	«Servus»	has	been	started	in	
2005	and	is	specializing	in	building	and	reconstructing	
business	industrial	constructions,	as	well	as	individual	
houses	performed	after	frame-shield	building	technology	
(SiP).

sERvUs Dim LTD

24, Pylypa Orlyka St., , 
82100, Drogobych, Ukraine
Phone/Fax: +380 3244 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com
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�и�тЕМи аВтОнОМнОЇ 
КанаЛізаЦіЇ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Молоткова, 85, 
м. Черкаси, 1805, Україна
Тел.: +380 63 3706133,
 +380 67 4724207
Тел./Факс: +380 472 311988
e-mail: office@zs6.com.ua
www.zs6.com.ua

Системи	 автономної	 каналізації	 Тм	 «zELEnA	
SkELiA»	 очищають	 стічні	 води	 від	 будь-яких	
будівель,	що	 знаходяться	 «поза	 зоною	 доступу»	
центральної	 каналізації:	 котеджі,	приватні	будинки,	
дачі,	бази	відпочинку,	санаторії,	готелі,	офіси,	склади,	
виробництва.

EXhibiTORs

�

Systems	 of	 the	 autonomous	 sewerage	 zELEnA	
SkELiA®	can	treat	waste	water	from	any	buildings	which	
are	 out	 of	 the	 central	 sewerage	 systems:	 cottages,	
private	houses,	villas.

sYsTEms OF AUTONOmOUs 
sewerAge
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

St. Molotkova, 85, 
1805, Cherkassy, Ukraine
Phone: +380 63 3706133,
 +380 67 4724207
Phone/Fax: +380 472 311988
e-mail: office@zs6.com.ua
www.zs6.com.ua
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�ЛУжБа ПОрятУнКУ БЕтОнУ 
ПЛЮ�
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Навроцького, 10-б, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: +380 32 2421545, 
 +380 67 3517002, 3517022
Факс: (032) 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua

ТзоВ	 «Служба	 порятунку	 бетону	 Плюс»	
представляє	сучасні	системи	гідроізоляції	«Пенерон»		
збірних	 і	 монолітних	 бетонних	 і	 залізобетонних	
конструкцій	 марки	 не	 нижче	м100	 і	штукатурних	
шарів,	виконаних	з	цементно-піщаного	розчину	марки	
м150	і	вище.

	 Підвищення	 показників	 водонепроникності,	
міцності,	 морозостійкості,	 антикорозійний	 захист	
та	хімзахист	бетону.	захист	 конструкцій	від	впливу	
агресивних	середовищ:	кислот,	лугів,	аміаку,	стічних	
та	 грунтових	 вод,	 морської	 води.	 	 Проникаюча	
гідроізоляція	 «Пенетрон»	 	 є	 унікальною	 системою	
захисту	бетону	від	води	та	агресивних	середовищ.	
гідроізоляція	активно	застосовується	в	житловому,	
промисловому	будівництві.	

У	 лінійку	матеріалів	 гідроізоляції	 входять	 сухі	
будівельні	 суміші	 Пенетрон,	 Пенекрит,	 Пенеплаг,	
Ватерплаг	 	 для	 ремонту	 існуючого	 будівництва	
та	Пенетрон	адмікс	 і	 полімер-бентонітовий	шнур	
Пенебар	для	нового	будівництва.	Ремонтна	 суміш	
Скрепа-	для	відновлення	зруйнованого	бетону.

Продаж,	виконання	робіт	та	надання	гарантій.

EXhibiTORs

��

Ltd.	«concrete	rescue	Service	Plus»	 is	a	modern	
waterproofing	 systems	 «Peneron»	 prefabricated	 and	
monolithic	concrete	and	reinforced	concrete	grade	not	
lower	than	M100	and	plaster	layers,	made	of	cement-
sand	mortar	M150	grade	or	higher.

	 	 increased	watertightness	 performance,	 strength	
and	frost	resistance,	corrosion	protection	and	chemical	
protection	of	concrete.	Protection	of	structures	against	
corrosion:	 acids,	 alkalis,	 ammonia,	 wastewater	 and	
groundwater,	 seawater.	 Penetrating	 waterproofing	
«Penetron»	is	a	unique	system	protecting	concrete	from	
water	and	corrosive	environments.	hydro	is	actively	used	
in	residential,	industrial	construction.

in	the	line	of	waterproofing	materials	are	dry	mixes	
Penetron,	Penekryt,	Peneplah,	Vaterplah	to	repair	the	
existing	 building	 and	Penetron	Admiks	 and	 polymer-
bentonite	 cord	Penebar	 for	 new	 construction.	repair	
blend	of	scrapie-to	restore	the	damaged	concrete.

Sales	performance	and	guarantee.

CoNCreTe resCUe serViCe 
PLUs LTD

10-b, Navroсkoho St., 
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2421545, 
 +380 673517002, 3517022
Fax: +380 32 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua
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ТзоВ	«Снєжка-Україна»	 –	 провідний	 виробник	
водоемульсійної		лакофарбової	продукції,	і	є	одним	
з	підприємств	міжнародної	групи	компаній	«Śieża»,	
яке	функціонує	 і	 представляє	Тм	Śieża	 в	Україні.		
Компанія	успішно	функціонує	на	ринку	лакофарбових	
матеріалів	 України	 з	 1999	 року.	 для	 підвищення	
ефективності	 виробництва	 і	 посилення	 позицій	
компанії	 «Снєжка-Україна»	 засновники	 	 інвестують	
кошти	у	модернізацію	виробничих	потужностей,	що	
дозволяє	 чітко	дотримуватись	рецептури	виробів	 і	
покращувати	 їх	якісні	характеристики.	невід’ємною	
складовою	 діяльності	 компанії	 «Снєжка-Україна»		
є	 політика	 щодо	 безпеки	 продукції	 та	 захисту	
навколишнього	середовища.	Виробництво		виробів	
супроводжується	на	 засадах	екологічної	 продукції,		
яка	 є	 безпечною	 для	 екосистеми,	 	 середовища	 і	
здоров’я	людей.	Вироби	Тм	Śieża		внесені	до	Реєстру	
екологічно	 сертифікованої	 продукції	 і	 марковані	
значком	«зелений	журавлик».

�нЄжКа-УКраЇна
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Привокзальна, 1 А, 
м. Яворів, Львівська обл., 81000, Україна
Тел.: +380 3259 78150, 78151;  
 +380 3259 60152
Тел./Факс: +380 3259 60120
e-mail: andrii.andreiev@sniezka.ua
www.sniezka.ua
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CCK TM
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Промислова, 60,  
м. Львів, 79024, Україна
Тел.: +380 67 6250400
e-mail: lviv@ccktm.com
www.ccktm.com

Виробник	 промислового	 і	 напівпромислового	
вентиляційного	обладнання,	систем	автоматичного	
управління	 вентиляцією	 та	 комплектуючих	 систем	
вентиляції.	

номенклатурний	ряд	вентиляційного	обладнання	
компанії	«ССК	Тм»	включає:

-	вентиляційні	установки	для	басейнів;	
-	обладнання	для	систем	витяжної	та	припливної	

протидимної	 вентиляції:	 вентилятори	 осьові	
димовидалення,	 вентилятори	 дахові	 радіальні,	
огнезатримуючі	клапани;

-	 обладнання	 для	 систем	 загальнообмінної	
вентиляції:	канальні	вентилятори	для	прямокутних,	
круглих	 та	 квадратних	 каналів,	 здвоєні	 осьові	
вентилятори,	повітроохолоджувачі	та	повітронагрівачі,	
радіальні	та	дахові	вентилятори,	повітряні	клапани,	
решітки	вентиляційні;

-	дахові	елементи	вентиляції;
-	припливно-витяжні	установки;
-	системи	кондиціонування:	центральні	каркасно-

панельні	 кондиціонери,	 автономні	 кондиціонери,	
настінні	кондиціонери;	

-	 теплообмінне	обладнання:	 повітряні	 завіси	 та	
повітряно-опалювальні	агрегати;

- 	 системи	 автоматики 	 для 	 управл іння	
вентиляцією.

EXhibiTORs

���

Producer	and	supplier	of	ventilation	equipment	and	
component	 parts	 of	 ventilation	 systems	 automation,	
пeneral-purpose	 fans	 and	 smoke	 extract	 fan,	
subcommercial	 and	 industrial	 air-conditioners,	 duct	
systems,	heat	exchangers,	air	distribution	equipment,	
valves.

CCK TM
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

60, Promyslova St.,
79024, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6250400
e-mail: lviv@ccktm.com
www.ccktm.com



��� ���Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��0

�таЛа ЕнЕргія
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Дорошенка, 3,
с. Зимна Вода, Пустомитівський р-н, 
Львівська обл., 81110, Україна
Тел.: +380 32 2957700, 2957800, 
 +380 96 7775677, 
 +380 32 290 2546
e-mail: stala-energia@ukr.net
www.stala-energia.com.ua

Реалізуємо	теплові	помпи	вітчизняних	та	іноземних	
виробників;	Є	офіційними	і	єдиними	представниками	в	
Україні	американських	теплових	помп	water	Furnace;	
Проектуємо	 та	 встановлюємо	 системи	 опалення,	
кондиціонування	 та	 гарячого	 водопостачання	 на	
основі	теплових	помп	«під	ключ»;	Володіємо	власним	
буровим	устаткуванням;	здійснюємо	усі	види	бурових	
робіт

EXhibiTORs

��0

will	realize	the	thermal	pumps	of	home	and	foreign	
producers;	Are	official	and	only	representatives	in	Ukraine	
of	the	American	thermal	pumps	of	water	Furnace;	design	
and	install	the	systems	of	heating,	conditioning	and	hot	
water	supply	on	the	basis	of	thermal	pumps	«turn-key»;	
own	an	 own	boring	 equipment;	conduct	 all	 types	 of	
boring	works

CONsTANT ENERGY LTD

3, Doroshenka, St., 
Zymna Voda, 81110, Lviv region, Ukraine
Phone: +380 32 2957700, 2957800, 
 +380 96 7775677,
 +380 32 290 2546
e-mail: stala-energia@ukr.net
www.stala-energia.com.ua
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Компанія	 «Теплокрам»	 спеціалізується	 на	
продажі	 і	 встановленні	 камінів,	 твердопаливних	
і	 газових	 котлів,	 комплексних	 систем	 димоходів	
українського	 виробника	 «Версія-Люкс».	широкий	
вибір	твердопаливних	котлів,	як		традиційних		так	і	
піролізних	та	котлів	довготривалого	горіння,	надійних	
і	перевірених	виробників.	завжди	в	наявності	великий	
різновид	елітних	камінів,	топок,	радіаторів	 і	систем	
димоходів	 допоможуть	 вам	 зробити	 правильний	
вибір	 і	 отримати	 	 оптимальну	енергонезалежність.	
Кваліфіковані	 спеціалісти	 готові	 надати	 вам	повну	
інформацію,	також	запропонувати	доставку,	монтаж,	
сервіс	і	гарантію!	наш	досвід	і	широкий	асортимент	
товару	допоможуть	Вам	зробити	правильний	вибір!

тЕПЛОКраМ
меРежа

вул.Галицька, 105, 
м. Івано-Франківськ, 77611, Україна
Тел.: +380 50 908218
e-mail: info@teplokram.com.ua
www.teplokram.com.ua
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Компанія	 ТзоВ	 «центр	 інженерних	 Рішень	
«ТеПЛомагія”,	 є	 імпортером	 та	 представником	
інженерного	обладнання	в	Україні.	Компанія	пропонує	
комплексні	 рішення	 по	 проектуванню,	 підбору,	
постачанню		та	монтажу	обладнання	як	в	побутовому	
так	і	в	промисловому	сегменті.

н аша 	 к о м п а н і я 	 с п е ц і а л і з у є т ь с я 	 н а	
промисловому	повітряному	опаленні,	ми	імпортуємо	
тепловентилятори,	 теплові	 завіси	Т.м.	rEVEnton	
(виробництво	Польща),	 також	маємо	 єксклюзивне	
представництво	 по	 Україні	 	 	 обладнання	 Т.м.	
trEVEnt	(електричні	тепловентилятори	та	сонячні	
колектори),	ми	 є	 представниками	 твердопаливних	
котлів	kALViS	у	Львівський	обл.,та	представниками	
Т.м.	kErbiS	 в	 західному	 регіоні	 (теплові	 насоси,	
сонячні	панелі,	сонячні	колектори).

тЕПЛОМагія
ценТР	інженеРних	Рішень,	
ТзоВ

вул. Зелена, 145/2, оф. 3, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: +380 32 2471203,
 +380 50 8410203
Тел./Факс: +380 68 8651603
e-mail: teplomagiya@gmail.com
teplomagiya.com.ua

EXhibiTORs

��

bkU	company	is	engaged	in	selling	adhesives	(EVA,	
PVA,	PUr,	APAo,	PUr	dispersions,	 glue	 thread)	 for	
furniture	 production	and	 selling	of	PVc	 foils	 for	MdF	
facades,	doors,	wall	panels,	window	profiles	and	window	
sills.	bkU	company	 is	 the	 only	 official	 representative	
of	 the	 following	 italian	 producers:	 «durante	&	Vivan»	
(adhesives	 producer)	 	 and	«Alfatherm	S.p.a.»	 	 (PVc	
foils	producer).	we	offer	our	customers	high	European	
quality	and	modern	italian	design.

TEPLOmAGiYA

3, 145/2, Zelena St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2471203, 
 +380 50 8410203
Phone/Fax: +380 68 8651603
e-mail: teplomagiya@gmail.com
teplomagiya.com.ua
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тЕрМіт
ПРиВаТне	ПідПРиЄмСТВо

вул. Щирецька, 7а , 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: +380 32 2474770, 
 +380 50 4304917
Факс: +380 32 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua,  
www.penetron.lviv.ua

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

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

ми	захищаємо	ваші	інвестиції	!

EXhibiTORs

�0

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

we	protect	your	investments	!

TerMiT
A	PriVAtE	EntErPriSE

7a,  Schirecka  St., 
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2474770, 
 +380 50 4304917
Fax: +380 32 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua,  
www.penetron.lviv.ua
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Ф-тЕх
ТоВаРиСТВо	з	оБмеженою	
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Довбуша, 7, 
с. Новиця, Калуський р-н, І
вано-Франківська обл., 77360, Україна
Тел.: +380 50 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua

Компанія	 «Ф-Тех»	 –	 провідний	 виробник	
павільйонів	для	басейнів.		

ТоВ	«Ф-Тех»	виготовляє	павільйони	для	басейнів	
за	індивідуальними	параметрами	замовлення.	

Високотехнологічне	 	 обладнання	підприємства,	
дозволяє	 	 	 спеціалістам	 компанії	 	 проводить	
проектування,	виготовлення	та	монтаж	нестандартних	
павільонів	для	басейнів.

з	нами	літо	триває	довше!

EXhibiTORs

��

the	company	«F-tEch»	is	the	leading	manufacturer	
pavilions	for	pools	.

Ltd	”F-tEch»	manufactures	pavilions	for	pools	to	
individual	order	parameters.

the	high-tech	equipments	of	Ltd	«F-tEch»	allows	
the	 company’s	 professionals	 to	 provide	 a	 design,	
fabrication	and	 installation	of	 the	non-typical	pavilions	
for	pools.

with	our	summer	lasts	longer	!

F-TECh
LiMitEd	LiAbiLity	coMPAny

7, Dovbusha St., 
Novytsia v., Kalush district, 
Ivano-Frankivsk region, 77360, , Ukraine
Phone: +380 50 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua



��� ���Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

СПд	 харабара	 займається	 продажем	 воріт,	
автоматики.

хараБара
СПд

вул. Клепарівська, 11, 
м. Львів, 79007, Україна
Тел.: +380 93 8800867
e-mail: ostap09071987@gmail.com
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УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

хіМКОр

вул. Велика Арнаутська 76 оф. 4, 
м. Одеса, 65045, Україна
Тел.: +380 48 7038890,
 +380 50 5105076
e-mail: dir@himkor.com
www.himkor.com

Компанiя	 займається	 виробництвом	 рідкої	
плiвки	 для	 тимчасового	 захисту	 скла	 та	 вiкон	 при	
оздоблювальних	роботах.

EXhibiTORs

��

the	company	is	engaged	in	production	of	liquid	film	
for	 temporary	protection	of	glass	and	windows	during	
finishing	works.

himKOR

4, 76, Velyka Arnautska St.,
65045, Odessa, Ukraine
Phone: +380 48 7038890,
 +380 50 5105076
e-mail: dir@himkor.com
www.himkor.com
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Компанія	 ТоВ	 «Карат	 ЛТд»	 працює	 на	
електротехнічному	ринку	України	14-й	рік.

наш	девіз:	яКіСТь	Та	ПРоФеСіонаЛізм!
з	нами	співпрацюють:
- 	 торг івельн і 	 орган ізац і ї , 	 що	 продають	

електротехнічну	 продукцію	 •	 великі	 промислові	
підприємства	 •	 проектні	 організації	 •	 будівельні	
компанії	 •	 електромонтажні	 фірми	 •	 бюджетні	
організації.

ми	 пропонуємо	 повну	 комплектацію	 Ваших	
об’єктів	 кабельно-провідниковою	 продукцією	 та	
низьковольтним	електротехнічним	обладнанням	від	
щитової	 до	 світильника	 і	 розетки	 в	 помешканні,	 з	
гарантованою	поставкою	продукції	на	об’єкт

наші	ПеРеВаги:
•	постійно	в	наявності	асортимент	продукції	понад	

10	000	найменувань	•	склади	площею	понад	5	000м	²	
(обладнані	верстатами	для	точного	перемотування)	
•	оптові	ціни	•	склади	і	офіс	на	одній	території	•	свій	
автопарк,	 доставка	 продукції	 по	 Києву	 та	 Україні	
•	 сертифікована	 продукція	 •	 оперативний	 прийом	
і	 обробка	 замовлень	 •	 кваліфіковані	 консультації	
фахівців	•	власне	виробництво	щитового	обладнання	
•	 оптимальні	 терміни	 постачання	 продукції	 •	
навантаження	продукції	будь-яких	габаритів	•	вигідні	
умови	партнерських	відносин.

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

Карат ЛтД
ТоВ

вул. Кирилівська, 86 (Фрунзе)
Київ, 04080, Україна
тел.: +380 44 5319645, 501-28-55
 +380 95 2703546
e-mail: region@karatltd.com.ua, 
            info@karatltd.com.ua
www.karatltd.com.ua
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Our company accompanies and realizes projects 
of residential and commercial immovables since the 
moment of idea till putting into operation.  Тhe company 
is presented by a good ,skilled and reliable team of 
professionals who have rich experience in the field 
of architectural and building design, construction of 
residential, industrial and commercial facilities of I-V 
degree of complexity. And also lawyers, managers 
experienced in management and real estate sales. We 
combined experience of each member of the team for 
the implementation of construction projects providing the 
highest quality standards.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

67

exhibitors

67

ДеВелоперСьКА КомпАНИя 
«моя КрАїНА»
ТОВ

MOIA KRAINA DEVELOPMENT  
LLC

вул. Стрийська, 108,
м. Львів, 79026, Україна,
Тел.: +380 32 2430507
 +380 98 7050700  
e-mail: contact@mkraina.com.ua
www.mkraina.com.ua

108, Stryiska St., 
79026, Lviv, Ukraine,
Phone: +380 32 2430507
 +380 98 7050700  
e-mail: contact@mkraina.com.ua
www.mkraina.com.ua

Наша компанія супроводжує та реалізовує проекти 
житлової та комерційної нерухомості від ідеї до здачі 
в експлуатацію. Компанію представляє потужна, 
кваліфікована та надійна команда професіоналів з 
досвідом роботи в галузі архітектурно-будівельного 
проектування, будівництва житлових, промислових 
та комерційних об’єктів I–V категорії складності, 
юристи, досвідчені менеджери з управління та 
продажів нерухомості. Ми об’єднали досвід кожного 
з членів команди для реалізації проектів будівництва 
за найвищими стандартами якості.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

24

exhibitors

24

«Vash magazin» is a newspaper and advertisement 
newspaper in Lviv, which has been popular on the 
advertising market for more than twenty years. It is 
distributed in Lviv and Lviv region in full. Full-color, 
format – A3, Ukrainian-language edition. Counts about 
forty thousand offers from advertisers. The official 
website of the newspaper has been in operation for 
more than ten years. On the portal, in addition to ads 
and advertisements, you can find: Company Directory, 
Playbill of Lviv, News, Dating, City Forum, etc. 

реДАКція гАзеТИ «ВАш 
мАгАзИН»
ТОВарисТВО з ОбМежеНОю 
ВідпОВідальНісТю

kor.4, 73, Heroiv UPA St.,
79015, Lviv, Ukraine
Phone/fax: +380 32 2422300
 +380 32 2420000
 +380 67 9985530
e-mail: center@vashmagazin.ua
www.vashmagazin.ua

вул. Героїв УПА, 73, корпус 4
м. Львів, 79015, Україна,
Тел./факс: +380 32 24223 00
 +380 32 2420000 (оголошення)
 +380 67 9985530
e-mail: center@vashmagazin.ua
www.vashmagazin.ua

«Ваш магазин» – львівська газета безкоштовних 
оголошень та реклами, яка популярна на ринку 
рекламних видань вже більше, ніж двадцять років. 
розповсюджується по львову та львівській області 
у повному обсязі. повно-колірне, формат – а3, 
україномовне видання. Налічує в собі близько сорока 
тисяч пропозицій від рекламодавців. Офіційний сайт 
газети працює понад десять років. На порталі, окрім 
оголошень та реклами, можна знайти: довідник 
фірм, афішу львова, Новини, знайомства, Форум 
міста, тощо.

VAsh MAgAzIN
neWspAper



�ПЕЦіаЛ�ні ПОДяКи Всі авторські права належать 
Прат «гал-ЕК�ПО»®

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

	 ПраТ	 «гал-еКСПо»®	 надає	 послуги	 з	
розміщення	реклами	в	усіх	змі,	прорекламованих	
в	цьому	каталозі.	з		приводу	замовлення	реклами	
звертатися	до	відділу	реклами	ПраТ	«гал-еКСПо»®, 
тел.:	(032)	294-91-14

	 Відповідальність	за	вірогідність	 інформації	в	
каталозі	несуть	фірми-експоненти.

	 Будь-які	 вимоги	до	ПраТ	«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	 оригіналу	 текстів	
англійською	мовою,	виключаються.

Компоновка	і	верстка	каталогу	–	ПраТ	«гал-еКСПо»®

	 дирекція	Осіннього Будівельного Форуму 
висловлює	щиру	подяку	за	підтримку	та	допомогу	в	
організації	та	проведенні	форуму	і	програми	супутніх	
заходів	установам,	організаціям,	підприємствам:
 Львівській обласній державній адміністрації
 Львівській обласній раді 
 Львівській міській раді
 Центру розвитку місцевого самоврядування
	 го	«Ліга ділових кіл паливно-енергетичного  
 комплексу»
 громадській раді при ЛОДа
 а с о ц і а ц і ї  е н е р г о з б е р е ж е н н я  т а  
 енергоефективності
 агенції Європейських інновацій
	 асоціації	«Енергоефективні міста України»
	 асоціації	будівельників	«Будіндустрія»
	 Вц	«Південний-ЕК�ПО» 
	 ТзоВ	«галекспосервіс»
	 ТзоВ	 «агентство Економічної Безпеки  
 «ЕФОрт»
	 ПраТ	«�віт друку»
	 Фірмі	«Керамет»
та	учасникам	форуму	за	проведення	презентацій.
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