
Нібе-Україна – теплові насоси зі Швеції NIBE www.nibe.ua

Mosty Łódź – будівництво мостів http://www.mosty-lodz.pl/

AEROC – газобетонні блоки www.aeroc.ua

АЛПІНЕС Груп - автономні очисні споруди, теплові насоси, 

насосні станції, водовідведення    www.alpinss.com

Продмаш – автоматичні пелетні каміни, в-цтво та продаж 

вуличних 

меблів (павільйонів, кіосків)     www.prodmashdnepr.com

Рехау – Офіційний партнер Форуму – вікна Rehau

www.rehau.com/ua

ЕКО-СТ – енергозберігаюче обладнання Cooper&Hunter

теплові насоси, вітрогенератори, сонячна енергетика    

www.ecost.lviv.ua

Сервус-Україна – будівництво будинків по канадській 

технології            www.servus.ua

Майстер технологій – димоходи для промислових та 

приватних приміщень    www.masterteh.com.ua
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Прана-Львів – системи рекуперації, вентилятори

Ройек-Львів – твердопаливні котли    www.rojek-lviv.com.ua

Служба порятунку бетону – антикорозійний захист, 

гідроізоляція  www.sg.lviv.ua

Кема-Україна – будівельні суміші   http://www.kema-on.net/ua/

Терміт – антисептичні засоби www.termitua.com

Комфортний світ – тепла підлога www.komfortsvit.com.ua

Розумний дім – тепла підлога www.rdim.ua

Хеммель-Україна – техніка для подрібнення деревини 

www.hemmel.ua

Домашній океан - басейни та обладнання для них 

http://homeocean.com.ua/

Inter-Bud – пінополістирол  http://www.inter-bud.pl/

ПАТ «Одескабель» – кабельно-провідникова продукція

www.odeskabel.com

Азовкабель – кабельно-провідникова продукція

http://azovcable.com/
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Aclima – системи вентиляції та кондиціонування 

http://aclima.ua/

Промелектро – глибинні насоси http://promelectro.com/ru/

ПП Сонцедім – опалення, тепла підлога, котли

ФОП Наквацький В.О. – будівництво, виробництво 

http://www.atelie-fasadiv.com/ru/

IMPULSO – жалюзі, ролети  www.impulso.pl

Blue sun – сонячні панелі   https://solar.bluesun.com.ua/ua.html

WARMHOUSE - опалювальна техніка.   

www.warmhause.com.ua

SV ALTERA – електротехніка та автоматизація www.svaltera.ua

ГІПСОВІНІЛ - гіпсовінілові панелі та профіль для монтажу 

гіпсовінілових панелей. https://gipsovinil.com.ua/ 

Westa Energy – альтернативна енергетика
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Міцуї Технолоджіс – ліфти та ліфтове забезпечення.  

http://mizui.com.ua/

HL Hutterer & Lechner GmbH – все для водовідведення.

Хімкор – лако-фарбова продукція. www.himkor.com

Реноме-Партнер – вікна та віконні системи.  

http://viknova.com.ua/

Західна ліфтова група - ліфти та ліфтове забезпечення.  

http://westlift-company.com.ua/ru/

КОМПОЗИТ – лаки, фарби та грунтовки. www.kompozit.com.ua

Волинь-Кальвіс - твердопаливні котли. http://www.volyn-

kalvis.com.ua/

Харабара СПД – ворота 

Верцаліт ГмбХ+Ко.Кг – підвіконня 

"Будіндустрія" Асоціація 

"ГІДРО-ТЕРМ" ТЗОВ – котли
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"Електротепломаш" ТзОВ – промислові електрокотли

http://www.etm.in.ua/

Metalbet M.Tarach W.Tarach E Jagusztyn - твердопаливні котли

"Стала енергія" ТОВ - теплові насоси компанії «Water 

Furnace».  http://stala-energia.com.ua/

Energy ECOARDOR - виробник сучасних, екологічних та 

економних видів твердого палива. http://ecoardor-energy.in.ua/

"ССК ТМ" ТОВ - кліматична техніка та комплектуючі. 

http://www.ccktm.com/

Valens - https://valens.com.ua/

«Львівська мрія» -http://mriya.lviv.ua/ru

«Дар-Білдінг» ( Грузія)  - будівельна компанія

http://darbuilding.ge/

Грінвіль - http://greenvillehouse.com.ua/#home

Галжитлобуд – житлово-будівельна компанія 

http://galzhytlobud.com/
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" МЕТИЗ ГРУП" ТзОВ – будівельні та монтажні пістолети 

www.metiz-group.ua

ПП НДІ ЖИТТЯ ТА ЕКОЛОГІЇ - vvl-innovation.com.ua

" Ф-ТЕХ " - басейни та обладнання www.f-tech.com.ua

" ВІКОПЛАСТ " – віконні системи http://vikoplast.com/

" Євролєд "  - світлотехніка evrosvet.com.ua

Снєжка Україна – провідний виробник лакофарбової продукції 

www.sniezka.ua

Констянтинівський завод неформованих вогнетривів –

виробництво вогнетривких сумішей www.kzno.dn.ua

Сен-Гобен – будівельна продукція www.isover.com

КАРАТ ЛТД – електротехнічна продукція http://karatltd.com.ua/

Vecon (Литва) - інженерні будівельні системи. Управління

проектами і поставка.

Linmat (Литва) - системи вентиляції для приватних та 

промислових об"єктів.
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Siginda (Литва) – системи утеплення та охолодження. 

Adargena (Литва) - вікна, двері та фасадні розсувні системи. 

Doroterma (Литва) - системи отеплення та охолодження.

Komfortas Baltija (Литва) - системи утеплення та охолодження

ГЕФЕСТ-ПРОФІ – твердопаливні котли gefest-profi.com

Системи автономної каналізації – каналізаційні системи                                  

www.zs6.com.ua

ТЕПЛОКРАМ – продаж та встановлення камінів, 

твердопаливних і газових котлів, комплексних систем 

димоходів www.teplokram.com.ua

Металіст - український виробник твердопаливних, 

водогрійних котлів www.kotel-metalist.com.ua

ЕЛЕКТРОІНЖИНІРІНГ - обладнання для побудови систем 

електропостачання та автоматизації технологічних процесів.  

www.eco-system.com.ua

ВІТА КЛІМАТ – альтернативна енергетика, твердопаливні 

котли. vita-klimat.com.ua
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Економтепло -твердопаливні, газові, електричні котли,  

бойлерів, та ін. ekonomteplo.com.ua

ГЕНЕРАТОР-ПЛЮС - ваш експерт із забезпечення безперервним

світлом та комфортом.  www.generator-plus.com

ГАЛАТЕЛ - тепла підлога з Німеччини EXTHERM.

www.extherm.com.ua

КВАНТУМ ЕЛЕКТРИК- електричні прилади опалення. 

Qe-ua.com

SDK виготовлення  побутових та промислових твердопаливних

котлів .  www.sdk-kotel.com.ua

Тепломагія – імпортує тепловентилятори, теплові завіси .

www.teplomagiya.com.ua

Демікс - займається складською технікою (навантажувачі, 

штабелери, рохли) . demixforklift.com.ua

Тімбер Трейд Груп - провідний виробник опалювального та 

енергетичного обладнання. www.kotlyhardy.com.ua



A3ПЛЮС ЕНЕРДЖІ - представник Шведської компанії СТС, 

виробника теплових насосів і енергозберігаючого обладнання.

www.a3plusNRJ.com.ua

ГАЗДА- Виробництво електродних електричних котлів, 

реле-регуляторів.

Моя Країна - супроводжує та реалізовує проекти житлової та 

комерційної нерухомості. http://mkraina.com.ua/

ТОВ ПКБ ГРУП – будівельна компанія, реалізовує проекти 

житлової  нерухомості. 

ЕЛЕКТРО» - продаж, монтаж , прокат і розробки різного

електронного обладнання. https://elob.com.ua/

РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» — одна з провідних виробників 

металопластикових конструкцій з ПВХ (ТМ «ВІКНОВА») 

в Західній Україні. http://viknova.com.ua


