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 21 БЕРЕзНЯ 2017 
11.00    Офіційне відкриття �есняного  
    Будівельного форуму 
11.30 – 11.45 Перспективи ринку будівництва  
   промислових об’єктів на Львівщині

Спікер: Матис Роман Євгенович,  
 Керівник Управління інвестиційної  
 політики Департаменту економічної  
 політики Львівської обласної державної  
 адміністрації

12.00   нові тренди в багатоповерховому  
   будівництві �  енергоефективність,   
   екологічність та технічна політика  
	 	 	 за	підтримки	Української	Ради	по		зеленому	 
	 	 	 будівництві

Організатор: Генеральний Партнер Весняного  
 Будівельного Форуму, компанія Royal  
 Construct – виробник  
 енергоефективних будівельних  
 конструкцій 
Співорганізатор: Національний союз архітекторів 
 України 
Вітальне слово Ярема Олександр Богданович,  
 голова Львівської обласної організації  
 НСАУ

12.20 – 12.40 зарубіжний досвід сучасного  
   збірного будівництва

Спікер:  Барановський Олександр 
 Мирославович, архітектор,  
 координатор проектів Національної  
 спілки архітекторів України  

12.40 – 13.00 технологічні переваги та  енерго- 
   ефективні рішення від компанії royal  
   Construct при будівництві  багато- 
   поверхових будинків,  котеджних містечок  
   та інфраструктурних об’єктів

Спікер: Петушков Олександр Альбертович,  
 директор з розвитку компанії Royal  
 Construct

13.00 – 13.15 національна система будівельних,  
   е к о л о г і ч н и х  с т а н д а р т і в .  з м і н и  
   з законодавчою та технічною  політикою  
   будівельної галузі

Спікер: Бобунова Олена Григорівна,  
 виконавчий директор Української Ради  
 по зеленому будівництву, керівник  
 органу сертифікації НІІСК

13.15 – 13.30 «зелені» об’єкти в Україні  –   
   багатоповерхові будинки, вулиці,  міста

Спікер:  Пацьора Жанна Володимирівна,  
 директор з розвитку Української Ради  
 по зеленому будівництву  

14�00 – 15�00 �нергозберігаючі віконні конструкції  
   rEhAU. рішення для заощадження   
   енергії 

Спікер: компанія Rehau
��:00 – �8:00 ДИСКУСІЯ	«�ПрО�аДЖ�нн� нО�иХ  
   БУДі��ЛЬниХ нОрМ� ОЧіКУ�ані зМіни»

Організатор: Конфедерація будівельників України
Модератор: Віталій Грусевич, виконавчий 
 директор КБУ

15.00 – 15.10 �італьне слово
Віталій Грусевич,  виконавчий  директор КБУ

��.�0 – ��.�0 Ініціативи щодо змін діючих  
   будівельних норм, що  розглядаються  
   у Міністерстві  регіонального розвитку,   
   будівництва та ЖКГ

Спікер: представник Мінрегіону
��.�0 – ��.�0 Практична реалізація проектів з  
   теплопостачання в Україні

Спікер: Євгенія Каранда, провідний  
 радник ЄБРР - Департамент  
 муніципальної та екологічної  
 інфраструктури, теплопостачання  
 та енергоефективність

��.�0 – ��.�0 Концепція оновлення державних  
   будівельних норм:
   Заплановані удосконалення  будівельних  
   норм з планування, забудови та іншого  
   використання територій

Спікер: Іван Шпилевський, директор  
 УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО»  
 імені Ю.М. Білоконя

��.�0 – ��.�0 Досягнення енергонезалежності  
   завдяки новим будівельним  нормам та  
   використання єдиного  програм- 
   ного забезпечення для  визначення  
   енергоефективності

Спікер: Геннадій Фаренюк, директор ДП  
 «Державний науково-дослідний  
 інститут будівельних конструкцій»

��.�0 – ��.�0 Внутрішнє утеплення будівель.  
    Проблеми і рішення

Спікер: Вадим Бондаренко, член Ради  
 директорів КБУ (ТОВ «Сен-Гобен  
 Будівельна Продукція Україна»)

��.�0 – ��.�0 Обговорення 
��.�0 –�8.00 Підсумки

ПрОграМа рОБОти 
���н�нОгО БУДі��ЛЬнОгО ФОрУМУ
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 22 БЕРЕзНЯ 2017 
11.00 – 12.00 П р о г р е с и в н і  т е х н о л о г і ї  
   вертикального транспорту

Спікер:   компанія Міцуї Технолоджіс 
12�00 – 13�00 �учасні тенденції у віконному  
   будівництві. найважливіші аспекти  
   у проектуванні та встановленні  віконних  
   конструкцій.

Спікер:  компанія Rehau 
14.00 – 15.30 « О п т и м а л ь н а  м о д е р н і з а ц і я  
   е н е р г о с п о ж и в а н н я  п р и в а т н о г о   
   будинку на основі поєднання  традиційних  
   та відновлювальних джерел енергії»
	 	 -	 П р е д с т а в л е н н я 	 о р г а н і з а ц і й н и х ,	 
	 	 	 технологічний	 та	фінансових	 інструментів,	 
	 	 	 які	направлені	на	зменшення	енергоспоживання	 
	 	 	 в	домогосподарствах	
	 	 -	 Презентац ія 	 розвитк у 	 прак тичного	 
	 	 	 експерименту	з	пошуку	оптимальних	шляхів	 
	 	 	 енергоспоживання	 приватної	 забудови	 
	 	 	 на	 прикладі	 будинку	 Романа	Баб’ячка,	 де	 
	 	 	 була	встановлена	перша	сонячна	станція	за	 
	 	 	 зеленим	тарифом	для	домогосподарств.

Спікер: ГО Агенція Європейських Інновацій
16.00 – 17.00 «інновації в склінні»

Спікер: Карабанов Сергій Олександрович

 23 БЕРЕзНЯ 2017 
10.00 – 13.00 �ітЧизн�ні БУДі��ЛЬні Мат�ріаЛи  
   – Шан� ОнО�Л�нн� Мі�т та  р�гіОні�  
   УКраЇни

Модератор  Всеукраїнська спілка виробників  
 будматеріалів

14.00 – 16.00 П р е з е н т а ц і я  е ф е к т и в н и х  
   будматеріалів, проектних рішень та бізнес  
   пропозиції�
  • «Ковальська» – залізобетонні конструкції,  
   бруківка, сухі суміші, фарби.
  • «Golden tile» (Харківський плитковий  
   завод) – керамічна плитка різних форматів,  
   клінкерна плитка.
  • «�лобожанська будівельна кераміка»,  
   «Керамейя» – цегла, клінкерна цегла та  
   бруківка.
  • «роял Хауз» – стінові панелі, швідкісне  
   індустріальне виробництво.
  • «КнаУФ» – гіпсокартон, сухі суміші,  
   штукатурки.
  • «Комбінат Будіндустрії» – бетонні труби  
   та вироби для водовідведення та  
   дорожнього будівництва.
  • «Юнігран» ,  «Полісся»  –  брук івка  
   вібропресована, щебінь, вироби із  
   граніту.
  • «�онет» – навісні фасади, ліфти.
  • « Б р о в а р и  п л а с т м а с »  –  т р у б и  
   пластмасові.
  • «Квін �віг» – вікна, двері, вироби з дереву.
  • «Шоу-рум». Продаж квартир з оздобленням  
   по програмі «Два ключі» (перший ключ  
   – ордер на квартиру, другий – на ремонт).
  • Програми Українського інстит ут у  
  будівельних матеріалів (база кодів  
  будматеріалів, база цін будматеріалів,  
  отримання �Є, навчання).
14.00 – 16.00 «�нергозберігаючі вікна в сучасній  
   архітектурі»

Спікер: компанія: МОДЕРН ХХІ
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Factory	of	building	Elements	cJ	bLok	Sp.o.o.	was	
formed	on	24th	January	2002.	the	company’s	registered	
office	and	a	manufacturing	plant	are	located	in	rudna	
mał	near	rzeszó	in	Poland.	cJ	blok	specializes	in	the	
production	 of	 ceramic	 and	metal	 chimney	 systems.	
our	systems	provide	 the	highest	 level	of	 functionality	
and	security	in	carrying	away	the	waste	gas.	chimney	
systems	of	cJ	blok	 can	be	used	 for	 gas	boilers	with	
closed	combustion	chamber	and	for	solid	fuel-fired,	liquid	
fuel-fired	and	gas	fuel-fired	boilers	with	open	combustion	
chamber.	they	are	used	in	the	multi	and	single-family	
residential	buildings.	cJ	blok	company	produces	also	
LAS	 type	 systems	 for	multi-storey	 buildings	where	 it	
is	required	to	connect	from	a	few	to	several	boilers	to	
only	one	waste	gas	duct.	the	company	manufactures	
and	sells	also	construction	and	 façde	blocks,	pavers,	
road	 elements	 and	 LEcA	 blocks.	 building	materials	
manufactured	 in	 the	Factory	of	building	Elements	cJ	
bLok	are	sold	in	a	wide	variety	of	colors	and	sizes.	the	
quality	of	products	is	guaranteed	by	certificate	iSo	9001	
awarded	in	2007.

cJ BloK Sp. z o.o.
FAbrykA	ELEmEntóW	
bUdoWLAnych	SP.	z	o.o.

Rudna Mala 42 A,  
Glogow Malopolski, 36-060, Polska
Тел.: (068) 5013366,
 (050) 3173399
Тел./Факс: +48 17 8518220, 
 +48 17 85121,
Факс: +48 17 8516670
e-mail: kominy@cjblok.com.pl,  
           rzastavniy@gmail.com, 
           roman.zastawnij@cjblok.com.pl
www.kominy.cjblok.com.pl

завод	 будівельних	 елементів	cJ	bLok	Sp.o.o.	
був	утворений	24	січня	2002.	зареєстрований	офіс	
компанії	 і	 завод	 знаходяться	 в	 Рудна	мала	 біля	
жешува	 в	 Польщі.	 cJ	 Блок	 спеціалізується	 на	
виробництві	 керамічних	 і	 металевих	 димохідних	
систем.	наші	системи	забезпечують	високий	рівень	
функціональності	 і	 безпеки.	Димохідні	 системи	cJ	
Блоку	може	бути	використаний	для	газових	котлів	із	
закритою	камерою	згоряння	і	спалювання	твердого	
палива,	 рідкого	 палива	 котлів	 паливі	 та	 газу	 з	
відкритою	камерою	згоряння.	Вони	використовуються	
в	 багатоповерхових	 та	 одноквартирних	житлових	
будинків.	Компанія	cJ	Блок	виробляє	також	системи	
типу	 LAS	 для	 багатоповерхових	 будівель,	 де	
потрібно	підключити	від	одного	до	декількох	газових	
котлів	одним	відходом.	Компанія	виробляє	і	продає	
також		фасадні	блоки,	бруківку,	дорожні	елементи	і	
LEcA	 	блоки.	Будівельні	матеріали,	виготовлені	на	
заводі	будівельних	елементів	cJ	bLok	продаються	
в	 найрізноманітніших	 кольорах	 і	 розмірах.	Якість	
продукції	 гарантується	 сертифікатом	 iSo	9001	що	
виданий	в		2007	році.

cJ BloK Sp. z o.o.
FAbrykA	ELEmEntóW	
bUdoWLAnych	SP.	z	o.o.

Rudna Mala 42 A,  
Glogow Malopolski, 36-060, Poland
Phone: +380 68 5013366,
 +380 50 3173399
Phone/Fax: +48 17 8518220, 
 +48 17 85121,
Fax: +48 17 8516670
e-mail: kominy@cjblok.com.pl,  
            rzastavniy@gmail.com,  
            roman.zastawnij@cjblok.com.pl
www.kominy.cjblok.com.pl
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Компанія	 inFrAcLimA	 представляє	 капілярну	
систему	 опалення	 і 	 кондиціонування.	 це	 є	
низькотемпературна,	 енергоощадна	 система	
опалення,	 яка	 використовується	 при	 будівництві	
Пасивних	будинків.	Система	не	потребує	газу.

inFraclima

вул. Зелена, 251, 
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: (050) 5077733,
 (063) 4458552
e-mail: Tbosak77@gmail.com
www.infraclima.cz
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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	модульні	
будівельні	елементи	структури,	що	складається	з	двох	
структурних	облицювання	і	структурної	ізоляції.

Покриття	з	оцинкованих	сталевих	листів,	захисне	і	
декоративне,	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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Використання	 вологозахисних	 плит	 iSodrAn	
для	 теплоізоляції	 і	 системи	 захисту	 від	 вологи	
–	це	сухе,	швидке,	 і	енергоефективне	рішення	для	
зовнішніх	 стін	 підвалу,	 бетонних	 плит	 на	 грунтовій	
основі,	фундаментних	 стін,	 терас	 та	 спортивних	
майданчиків.

-	надійний	дренаж;
-	 ефективний	 захист	 від	 капілярного	 підняття	

вологи;
-	швидке	висихання;
-	хороша	теплоізоляція

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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iSodran SWeden

Тел.: (044) 5316717
 (067) 4673719  
e-mail: Hl.sergey@ukr.net
www.isodran.se
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mobiLEbEton	 –	 an	 experienced,	 advanced,	
innovative	 and	 forward-looking	 company	 that	 utilizes	
new	 technical	 developments.	We	 are	 an	 authorized	
exclusive	 representative	 of	 the	canadian	 company	
for	the	production	of	concrete	plants	reimer	ProALL	
«ProALL	international	manufacturing	inc.»	in	the	ciS	and	
baltic	countries.	Also,	our	company	 is	a	manufacturer	
of	mobile	concrete	plants	reimer	ProALL	on	a	truck	
chassis	and	trailers.

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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moBileBeton
СПІЛьне	ТОВаРИСТВО	
з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

moBileBeton
Joint	LimitEd	LiAbiLity	
comPAny

вул. Дорохова, 183
м. Бихов,  213352, Білорусь,
Тел.: +38 (050) 385 50 00
факс: +375 (222) 23 07 09
моб.: +375 (44) 755 56 69 
e-mail: betonkompleks@gmail.com
www.mobilebeton.com

183, Dorokhova Str.,  
Bykhov, 213352, Belarus 
Phone: +38 (050) 385 50 00
Fax: +375 (222) 23 07 09
моb.: +375 (44) 755 56 69 
e-mail: betonkompleks@gmail.com
www.mobilebeton.com

mobiLEbEton	 –	 досвідчена,	 прогресивна	 і	
перспективна	 компанія,	 яка	 використовує	 нові	
технічні	розробки.	ми	є	авторизованим	ексклюзивним	
представником	канадської	компанії	по	виробництву	
бетонних	 заводів	 reimer	 ProALL	 «ProALL	
international	manufacturing	 inc.»	 на	 території	 країн	
СнД	і	Прибалтики.	Також	наша	компанія	є	виробником	
мобільних	 бетонних	 заводів	 reimer	 ProALL	 на	
автомобільних	шасі	та	причіпної	техніки.
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modULo	PArking	–	 це	 	 революція	 в	 системі	
паркування,	оскільки	modULo	PArking	займається	
виробництвом	 автоматизованих	 паркувальних	
систем.	Для	конструкції	платформ	modULo	PArking	
використовуються	 сучасні	 технології,	 а	 також	
найновіші	дизайнерські	тренди.	

modULo	PArkig	це		гарантія	збереження	вашого	
місця,	часу	та	енергії.

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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modulo parKing

Ексклюзивний дилер в Україні –  
фірма «Леман»:
вул.Зелена,109, м.Львів
Тел.: (032) 2444642
 (097) 6602029

Фірма	Pro-Vent	–	вентиляційні	системи	та	грунтові	
теплообмінники.	Фірма	працює	на	ринку	вентиляції	
понад	15	років.	за	цей	час	фірма	зарекомендувала	
себе	 не	 тільки	 на	 ринку	 Польщі,	 але	 також	 і	 в	
німеччині,	Франції,	Італії,	Литві.

Продукція	фірми	 ProVEnt-gEo	 –	 грунтовий	
теплообмінник	 –	 це	 унікальне,	 оригінальне	
запатентоване	 рішення,	 яке	 немає	 аналогів,	 та	
дозволяє	 безкоштовно	 видобувати	 максимально	
продуктивно	геотермальну	енергію	з	грунту.	

Основні	переваги:
-	значне	скорочення	витрат	на	опалення	в	зимовий	

період;
-	необхідне	охолодження	в	літню	пору;
-	 забезпечення	відповідної	 сухості	 /	 вологості	 в	

приміщенні;
-	запобігає		зростанню	плісняви	і	грибка;
-	оптимальна	експлуатація	рекуператора.

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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PrO-vEnt

Ексклюзивний дилер в Україні –  
фірма «Леман»:
вул.Зелена,109, м.Львів
Тел.: (032) 2444642
 (097) 6602029
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tLc	–	швейцарсько-польське	 виробництво,	 яке	
займається	 виготовленням	металоконструкцій,	 а	
зокрема:	

-	Сталеві	сходи
-	Сталеві	платформи
-	Системи	тимчасового	захисту	для	промисловості,	

а	також	які	використовуються		у	будівництві	
tLc	 це	 	 сучасне	 виробництво,	 яке	 відповідає	

всім	міжнародним	 стандартам,	 яке	 знаходиться	 в	
Польщі.

tLc	має	 сертифікат	 відповідності	 заводського	
виробничого	 контролю	 з	 Pn-En	 1090,	 виданий	
tÜV	Süd,	яка	гарантує	найвищий	рівень	якості	всіх	
продуктів	tLc.

УЧа�ниКи ФОрУМУ

�0�

tlc
шВейцаРСьКО-ПОЛьСьКе	
ВИРОБнИцТВО

Ексклюзивний дилер в Україні –
фірма «Леман»:
вул.Зелена,109, м.Львів
Tел.: 032) 2444642
 (097) 6602029
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WArmhAUs

вул. Міцкевича 14, оф. 116,  
м. Рівне, 33028, Україна
Тел.: (098) 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.

EXhibitOrs
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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

Of. 116, 14, Mitskevycha Str.,  
33028, Rivne, Ukraine
Phone: +380 98 5257454
e-mail: info@warmhaus.com.ua
www.warmhaus.com.ua
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аДаМ�Он
енеРСОСеРВІСна	КОмПанІЯ

вул. Городоцька, 286 Б, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2425425
e-mail: i@adamson.ua
www.adamson.ua

енергосервісна	 компанія	 «адамсон»	 надає	
необхідні	послуги	та	товари	людям,	яким		небайдуже,	
скільки	вони	платять	за	електрику	та	газ,	які	цінують	
комфорт	з	гарантією	та	бажають	зробити	один	раз	
усе	 правильно,	 заощадивши	 таким	чином	десятки	
тисяч	гривень.

Послуги	нашої	компанії	спрямовані	на	зменшення	
комунальних	витрат,	адже	ми	комплексно	вирішуємо	
питання	енергозбереження	будь-якої	оселі,	а	саме:

-	проводимо	енергоаудит	Вашої	оселі
-	виконуємо	теплотехнічне	проектування	і	надаємо	

прогноз	економії	тепла	і	ресурсів
-	здійснюємо	монтаж	системи	опалення
- 	 п ідбираємо	 та	 монтуємо	 оптимальну	

теплоізоляцію
І	робимо	це	згідно	стандартів	енергоефективності	

Сша	та	німеччини.
Впровадження	низки	 практичних	рекомендацій,	

які	 розраховуються	 індивідуально	 для	 кожного	
замовника,	дають	можливість	зменшити	витрати	у	
деяких	випадках	аж	до	70%!
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а�рОК
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Промислова 6, 
м. Обухів , Київська обл., 08700, Україна
Тел.: (044) 3913090
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	 торгівельною	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.

EXhibitOrs

��

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.

aeroc llc

6, Promyslova st., 
08700, Obuhiv, Kyiv regionUkraine
Phone: +380 44 3913090
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua
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Приватне	підприємство	«айнхорн»	–	це	виробник	
декоративного	 каменю	 з	 багаторічним	 досвідом	
роботи	і	хорошою	репутацією	в	Україні.	Різноманітність	
кольорів	і	розмірів,	унікальність	форм	і	фактур	нашого	
декоративного	 каменю	 дозволяють	 виключити	
ймовірність	повтору	і	появи	однакових	елементів,	що	
задовольнить	найвибагливішого	клієнта.	Якість	нашої	
продукції	значно	перевершує	подібні	вироби	багатьох	
вітчизняних	і	зарубіжних	виробників.

аЙнХОрн
ПП

вул. Блюхера,  33, к. 195, 
м. Харків, 61000, Україна
Тел.: (050) 3015434
Факс: (057) 7327439
e-mail: Einhorn@einhorn.com.ua
einhorn.com.ua

акваленд	здійснює	поставку	та	оптовий	продаж	
обладнання	 та	 матеріалів	 для	 систем	 опалення,	
теплої	підлоги	та	водопостачання	провідних	світових	
виробників.	До	них	відносяться:	поліпропіленові	та	
металопластикові	труби,	панельні	сталеві	радіатори	
та	 алюмінієві	 радіатори;	 тепла	 підлога,	 бойлери,	
водонагрівачі,	 такі	 комплектуючі,	 як	 кран	шаровий,	
фітинги,	засувки,	вентилі,	зворотні	клапани,	клапани	
зниження	 тиску,	 балансувальна	 та	 запобіжна	
арматура,	 регулятори	 тиску,	 системи	 захисту	 від	
протікань,	 високоякісні	 звуко-	 та	 теплоізоляційні	
матеріали	та	т.і.

Консультанти	 акваленд	 нададуть	 не	 тільки	
грамотну	 технічну	 консультацію	 при	 реалізації	
проекту	систем	опалення	та	водопостачання	об’єктів	
будь	 якого	масштабу	 –	 від	 приватного	 будинку	до	
багатоповерхівки,	промислового	об’єкту.		

Сьогодні	 ми	 пропонуємо	широкий	 асортимент	
обладнання	та	матеріалів	таких	виробників,	як	SPk,	
new	Star,	k-Flex,	Walraven,	honeywell.

аК�аЛ�нД
ТОРгОВИй		ДІм		ТОВ

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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вул. Сирецька, буд. 9, 
м. Київ, 04073, Україна
e-mail: as@akvalend.ua
www.akvalend.ua
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Компанія	 «Allbautech»	 –	 провідна	 компанія	 з	
виробництва	 басейнів,	 павільйонів,	 автономних	
каналізацій,	ємностей.	Пропонує	замовити	будівництво	
басейнів,	автономних	каналізацій;	купити	продукти	в	
Україні	високої	європейської	якості.

аЛЛБаУт�Х
ТОВ

вул. Героїв УПА 73 а, кор. 10, 1-й поверх., 
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: 38 0673127355, 38 
0673101802
e-mail: lviv3@albion.ua
www.allbautech.com.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ

�
Компанія-виробник	 	 «алпін-захід»	 	 є	 одним	 з	

вітчизняних		лідерів	у	сфері	виробництва	та	встановлення	
очисних	 споруд	 	 тм	 	 «AlpineSS».	 Багато	 років	 наше	
підприємство	 займається	 створенням	 ЯКІСнОгО,	
СеРТИФІКОВанОгО	 обладнання	 для	 очищення	
забруднених	побутових	стоків	еко-біологічним	методом.	
Очисні	 споруди	 проектуються	 і	 виготовляються	
кваліфікованими	працівниками,	згідно	новітніх	технологій,	
із	використанням	якісних	матеріалів	вищого	ґатунку.	це	
дозволяє	 гарантувати	 довготривалу	 та	 бездоганну	
службу	нашого	устаткування.

Сьогодні	 очисні	 установки	 компанії	 «алпін-захід»		
справно	функціонують	на	сотнях	побутових	і	промислових	
об’єктах.	 Системи	 проектуються	 індивідуально	 для	
кожного	об’єкта,	відповідно	до	показників	забрудненості	
стічних	 вод.	 Такий	 підхід	 до	 розробки	 технологій	
очищення	стічних	вод	та	підбору	очисного	устаткування	
дозволяє	 нам	 досягати	 оптимальних	 результатів	 за	
співвідношенням	ціна-ефективність-довговічність.

Принципи	роботи	очисної	споруди	біологічної	дії	тм	
«AlpineSS»:

Робота	 очисних	 споруд	 базується	 по	 принципу	
функціонування	міських	очисних	споруд	провідних	країн	
світу	 (процес	 аерації	 стисненим	 повітрям).	 аерація-
це	 процес,	 який	 пітримує	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),	 а	 органіка	 перетворюється	на	
активний	мул,	 який	 також	 приймає	 активну	 участь	 у	
процесі	очистки.

Утилізація	очищених	стоків:
Технічну	 воду	 очисних	 споруд	 тм	 «AlpineSS»	

дозволяється	 скидати	 у	 відкриті	 водойми,	 поверхню	
грунту,	 канави	 та	 дренажні	 системи.	Високий	 ступінь	
очистки	дає	можливість	її	вторинного	використання	на	
різні	 побутові	 та	 господарські	 потреби	 (полив	 газонів,	
миття	тротуарів,	машин	та	ін.,	або	повертати	на	зливні	
бачки).

збереження	довкілля-відповідальність	кожного!

аЛПін-заХіД
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Лукіяновича, 11, м. Львів, 79000, 
Україна
Тел.: 38 0679802231
Тел./Факс: (032) 2444431
e-mail: alpin.zahid@gmail.com
www.alpinss.com
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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: (03264) 46984, 46985
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.arjes.com.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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Компанія	ВеЛЛеР	 є	 офіційним	 представником	
базальтової	 вати	 Тм	 БеЛТеП	 	 	 	 (Республіка	
Білорусь,	м.	гомель)	в	Україні	і	газобетонних	блоків	
Тм	СТОУнЛайТ	 (Україна,	м.Бровари)	 у	Львові	 та	
Львівській	області.	

Компанія	займається	продажем	та	дистрибуцією	
теплоізоляційних	матеріалів	в	Україні.

Б�Лт�П

вул. Ковельська, 109 б, оф. 33, 
м. Львів, 79056, Україна
Тел.: (067) 3731270,
 (067) 6743658,
 (067) 6504966
e-mail: info@veller.com.ua
www.eximbud.com,
www.blocky.com.ua
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БМ рУБін
ТОВ

вул. Генерала Курмановича, 2, 
м. Львів, 79000 , Україна
Тел.: (032) 2329162,
 (096) 3851484
e-mail: info@bm-rubin.com.ua
http://bm-rubin.com.ua/

«Бм	Рубін»	 –	 один	 з	 лідерів	 ринку	 з	 продажу	
покрівельних	матеріалів	і	супутніх	товарів.

Спеціалізація	 компанії	 «Бм	Рубін»	 -	 оптовий	 і	
роздрібний	продаж	імпортних	будівельних	матеріалів	
(здебільшого,	 це	 покрівельні	матеріали)	 найвищої	
якості.

Працюємо	по	всій	Україні.
на	виставці	представляємо	продукцію	«Креатон»	

-	керамічна	черепиця	«Титанія»,	«Раціо»,	цементно-
піщана	«Профіль	С»,	фіброцементна	«Ізітон».

EXhibitOrs

�0

«bm	rubin»	is	one	of	the	market	leaders	in	sales	of	
roofing	materials	and	related	products.

Specialization	of	«bm	rubin»	-	wholesale	and	retail	
sale	 of	 the	 high	 quality	 imported	 building	materials	
(mainly	roofing	materials).

We	work	all	over	Ukraine.
We	represent	at	the	exhibition	production	«crEAton»	

-	ceramic	tile	«titania”,	«ratio”,	cement-sand	«Profile	S”,	
fiber	«iziton».

Bm ruBin llc

General Kurmanovich Street, 2, 
79000 , , Ukraine
Phone: +380 32 2329162,
 +380 96 3851484
e-mail: info@bm-rubin.com.ua
http://bm-rubin.com.ua/
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�аЛ�н�
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю,	
ДеВеЛОПеРСьКа	 
КОмПанІЯ

пр-т В. Чорновола, 45а, корп. 12, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 2980880,
 (067) 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.

EXhibitOrs
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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.

ValenS
LimitEd	LiAbiLity	comPAny	
dEVELoPmEnt	comPAny

Lviv, Chornovil Ave. , 45a , Bldg. 12, 
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2980880,
 +380 67 7000808
e-mail: office@valens.com.ua
www.valens.com.ua
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�аЛЬКірі�
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Ломоносова, 8Б, 
м. Київ, 03040, Україна
Тел./Факс: (044) 5016655
e-mail: office@valkiria.ua
www.valkiria.ua

ТОВ	 «Валькірія»	 здійснює	 свою	 діяльність	 на	
будівельному	ринку	за	основними	напрямками:

-	 Виробництво	 та	 продаж	 пінополістирольних	
блоків.

-	енергоефективне	будівництво	 за	 технологією	
«Термодом».

-	Проектування	та	дизайн.
-	 Продаж	 будівельних	матеріалів	 (покрівельні	

матеріали	та	багато	інш.)
- 	 Виробництво	 та	 монтаж	 архітектурно-

декоративних	елементів	з	пінополістиролу
- 	 Виробництво 	 пакувальних 	 вироб ів 	 з	

пінополістиролу
«Термодом»	-	це	енергоефективна	будівля,	стіни	

якої	 зведені	 з	 порожніх	 пінополістирольних	блоків,	
залитих	 важким	 бетоном.	 Такі	 блоки	 називають	
термоблоками	 і	 є,	 по	 суті,	 нез’ємною	 	 опалубкою.	
набираючи	 міцність,	 бетон	 утворює	 монолітну	
конструкцію	 будинку	 з	 високим	 коефіцієнтом	
енергозбереження.

Продукція	 ТОВ	 «Валькірія»	 запатентована,	
має	 пожежний,	 санітарно	–	 гігієнічний	 висновки	 та	
висновок	інституту	будівельних	матеріалів,	а	також	
сертифікат	відповідності.

застосування:
-	приватне	житлове	будівництво
-	готельне	та	ресторанне	будівництво
-	адміністративні	та	офісні	будівлі
-	сільське		господарство
-	склади	та	гаражні	кооперативи
-	цехи	для	виробництва	
Усю	 інформацію	щодо	 технології	 «Термодом»	

можна	отримати	від	фахівців	ТОВ	«Валькірія»	або	ж	
від	працівників	наших	офісних	представництв	по	всіх	
регіонах	України.

EXhibitOrs
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Ltd.	 «Valkiria»	 carries	 out	 the	 activity	 on	 a	 build	
market	after	basic	directions:

-	Production	and	sale	of	pinopolystyrene	blocks
-	building	on	technology	of	«thermo	house»
-	Projection	and	design
-	Sale	of	build	materials
-	аrchitectural	and	decorative	elements	of	expanded	

polystyrene
«thermo	house»	 is	 a	 building,	 the	walls	 of	which	

are	erected	from	empty	pinopolystyrene	blocks,	inflate	
with	 a	 heavy	 concrete.	the	 name	 of	 such	 blocks	 is	
thermo	 blocks	 and	 they	 are,	 in	 essence,	 нез’ємною	
casing.	becoming	firm,	a	concrete	forms	the	monolithic	
construction	of	house.	the	products	of	Ltd.	«Valkiriya»	
are	 patented,	 have	 a	 fire,	 sanitary	 –	 hygienically	
inferences	and	inference	of	build	materials	institute,	and	
also	certificate	of	conformance.	

Application:
-	Private	house-building
-	hotel	and	restaurant	building
-	Administrative	and	office	buildings
-	Agriculture
-	Storehouse	and	garage	cooperative	stores
-	Workshops	for	smanufacture	
it	is	possible	to	get	all	the	information	about	«thermo	

house»	 technology	 from	Ltd.	 «Valkiriya»	 specialists	
or	from	the	workers	of	our	representative	offices	on	all	
regions	of	Ukraine

ValKiria ltd.

8B, Lomonosova Str., 
03040, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5016655
e-mail: office@valkiria.ua
www.valkiria.ua
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�аШа т�ра�а
СаЛОн

вул. Володимира Великого, 2,  
БЦ «Вільна Ураїна»,  
м. Львів, 79026, Україна
Тел.:  (067) 3712060,
 (067) 5364116
e-mail: izotechnika@gmail.com
terasa.in.ua, terasa.com.ua

ПРОДаж,	КОнСУЛьТацІЯ,	мОнТаж:
-	 Терасна	 дошка,	фасадна	 панель	 з	 ДПК	 (Тм	

«Legro»,	«mirradex»,	«bruggan»,	«tardeX»,	«holzdorf»,	
«Polymer	&	Wood»,	«zagu»,	«renWood»);

-	Терасна	дошка	 і	фасадний	планкен	з	дерева:	
термососна,	 термоясень,	 термограб,	 сибірська	
модрина;	 екзотичні	 породи:	 тік,	 мербау,	 меранті,	
банкірай;

-	ПВх	мембрани,	ТПО	мембрани	та	комплектуючі	
для	покрівлі;

-	Бітумні	мастики,	герметики	та	праймери.

SALES,	AdVicE,	inStALLAtion:
-	composite	decking	plank,	сomposite	siding		(Тм	

«Legro»,	«mirradex»,	«bruggan»,	«tardeX»,	«holzdorf»,	
«Polymer	&	Wood»,	«zagu»,	«renWood»);

-	 tmW	 (thermally	 modif ied	 wood)	 decking	
plank	 and	 facade	 planken:	 thermopine,	 thermoash,	
thermohornbeam,	 siberian	 larch;	 exotic	wood:	 teak,	
merbau,	meranti,	bankiray;

-	PVc	roofing	membrane,	FPo	roofing	membrane	
and	accessories	for	roofs;

-	bituminous	mastics,	sealants	and	prime	coatings.

EXhibitOrs

�

vAshA tErAsA
SALon

2, V. Velykogo St., 
BC «Vilna Ukrayina», 
79026, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 712060,
 +380 67 5364116
e-mail: izotechnika@gmail.com
terasa.in.ua, terasa.com.ua
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�ігОртМ 
ТОВаРИСТВО	 
з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул.Театральна, 35 оф. 2 , 
м. Коломия, Івано-Франківська обл., 
78200, Україна
Тел./Факс: (03433) 37770
e-mail: teatral35@vigortm.com
www.vigortm.com

Компанія	 «Вігор»	 виготовляє:	 вікна,	 балконні	
двері,	вхідні	двері,	конструкції	складної	конфігурації.	
Для	їх	виготовлення	використовуються	високоякісні	
матеріали	 як	 українського	 так	 і	 європейського	
виробництва	 на	 високотехнологічному	 німецькому	
та	австрійському	обладнанні.

	«Вігор™»	є	однією	з	провідних	компаній	західного	
регіону	 України,	 що	 займається	 ламінуванням	
профілів	 під	 замовлення.	 ми	 використовуємо	
звичайні	та	енергозберігаючі	плівки	таких	фірм	як	Lg	
і	hornschuch.	В	процесі	ламінування	застосовуються	
високотемпературний	клей	tAkA	виробництва	Італії.	
Сам	процес	відбувається	на	обладнанні	австрійської	
фірми	FUX.

EXhibitOrs

��

Vigor	produces:	windows,	balcony	doors,	entrance	
doors,	 constructions	 of	 complex	 configuration.	 For	
their	production	we	use	high	quality	materials	of	both	
Ukrainian	and	European	production	with	german	and	
Austrian	hi-tech	equipment.

Vigor™»	 is	 one	 of	 the	 leading	 companies	 in	
Western	Ukraine	that	deal	with	customized	lamination	
of	profiles.	We	use	normal	and	energy	saving	 film	by	
such	companies	as	Lg	and	hornschuch.	in	the	process	
of	lamination	we	use	high	temperature	adhesive	tAkA	
made	in	italy.	the	process	itself	is	carried	out	with	the	
help	of	equipment	by	the	Austrian	company	FUX

Vigortm 
LimitEd	LiAbiLity	comPAny

Teatralna St. 35/2, 
78200, Kolomia, Ukraine
Phone/Fax: +380 3433 37770
e-mail: teatral35@vigortm.com
www.vigortm.com
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Компанія	«Вікнаград»	є	сертифікованим	виробником	

металопластикових	конструкцій.
Сучасне	власне	виробництво	у	Львові,	з	потужним	

технологічним	 обладнанням	 –	 це	 впевненість	 в	
найвищій	якості	нашої	продукції.	Придбавши	вікна	у	нас	
-	Ви	отримуєте	якісний	продукт	за	цінами	виробника	з	
гарантією.	

У	нас	Ви	можете	замовити:	
металопластикові	 вікна	 –	 різної	 складності	 та	

конфігурації	 –	 арочні	 конструкції,	 будь-якої	форми:	
трапеції,	трикутні	і	т.д.,	як	білі	так	і	ламіновані.	

металопластикові	 двері	 –	 вхідні,	 міжкімнатні,	
балконні	двері,	з	гнутими	імпостами,	арочні.

металопластикові	балкони	та	лоджії	–	за	бажанням	
клієнта,	наші	спеціалісти	зроблять	утеплення,	внутрішню	
обшивку,	винос	або	розширення	балкону.

ми	 надаємо	 повний	 спектр	 послуг:	 консультація,	
безкоштовний	замір,	виготовлення	,	доставка	і	монтаж.	

Для	 досягнення	 високої	 якості	 продукції,	 ми	
використовуємо	 тільки	 нові	 та	 сучасні	 технології,	
проводимо	 суворий	 технолог ічний	 контроль,	
використовуємо	 сертифіковані	 та	 перевірені	 часом	
матеріали.	

Для	 виробництва	металопластикових	 конструкцій	
використовуємо:	 4-х	 і	 5-ти	 камерний	 профіль	 Тм	
Вікналенд	 (Україна),	 а	 також	 німецький	 3-х	 та	 5-ти	
камерний	профіль	ALUPLASt.	Укомплектовуємо	вироби	
фурнітурою	німецького	виробника	Siegenia,	австрійського	
maco	та	турецького	Endow.	Використовуємо	склопакети	
швейцарського	виробника	«glastroesch».	

Візитною	 карткою	 нашої	 команди	 є	 безперечна	
якість	та	індивідуальний	підхід	до	кожного	клієнта.	Діє	
гнучка	система	знижок,	вже	багато	років	співпрацюємо	з	
будівельними	компаніями,	а	також	постійно	розвиваємо	
дилерську	мережу	у	західній	Україні.

головний	 критерій	 –	 це	 турбота	 про	 клієнта,	
забезпечення	його	якісною	продукцією.

�іКнаграД
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Шевченка, 313 , 
м. Львів, 79069, Україна
Тел.: (067) 6750612,
 (067) 3531224
Тел./Факс: (032) 2423209
e-mail: office@viknagrad.com.ua
www.viknagrad.com.ua
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�іКнО +
ПРИВаТнИй	ПІДПРИємець	
ВОРОнОВСьКИй

вул. Дж.Вашингтона, 5а, 
м. Львів, 79032, Україна
Тел.: (067) 6078400
Тел./Факс: (032) 2530805
e-mail: vikna_veka@ukr.net
www.vikna-veka.com

завод	 «Тм	 ВікноПлюс»	 –	 це	 виробник,	 який	
вже	 понад	 10	 років	 тішить	 покупців	 бездоганним	
виконанням	 вікон	 із	 високоякісного	 німецького	
профілю	VEkA.

	Скло	для	наших	вікон	поставляє	компанія		«Saint	
gobain».

Комплектується	фурнітурою	«WinkhAUS»

EXhibitOrs
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Factory	«tm	Vikno	Plus»	–	 it’s	a	producer	 	which	
makes	more	 than	10	years	high-quality	windows	with	
high-grade	german	profile	VEkA.

We	 supply	 glass	 for	 our	windows	 from	 company	
«Saint	gobain».	And	our	products	are	completed	with	
garniture	of	«WinkhAUS»

5a, Dg.Vashington St.,
79032, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6078400
Phone/Fax: +380 32 2530805
e-mail: vikna_veka@ukr.net
www.vikna-veka.com

ViKno pluS tm
FActory
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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	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.

�іта КЛіМат
ПРИВаТне	
ПІДПРИємСТВО

вул. Стрийська, 202, офіс 301, 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: (032) 2475332,
 (096) 6178660
e-mail: vita-klimat@ukr.net
www.vita-klimat.com.ua, 
vita-klimat-lviv.prom.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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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.

�рУБЛ���ЬКиЙ Й.�.
гУРТІВнЯ	ПІДВІКОннИКІВ

вул. Шевченка, 317, 
м. Львів, 79069, Україна
Тел.: (032) 2421688,
 (097) 4722690
Тел./Факс: (032) 2421689
e-mail: asd45@ukr.net
www.vrps.com.ua
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��і Д��рі
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю.	меРежа	
СУПеРмаРКеТІВ	 
ДВеРей

просп. В. Лобановського,  119, 
м. Київ, 03039, Україна
Тел.: (067) 5727979
www.vsedveri.com.ua/

національна	 компанія	 «ВСІ	Двері»	 вже	7	 років	
працює	в	сфері	інтерє’рних	рішень,	зокрема	торгівлі	
вхідними	та	міжкімнатними	дверима,	та	нараховує	33	
торгові	точки	у	Києві,	Львові,	Одесі,	Дніпрі,	харкові	
та	Полтаві.	

В	асортиментному	портфелі	компанії	представлено	
понад	 60	 торгових	 марок	 від	 50	 вітчизняних	 та	
європейських	фабрик.	Також,	компанія	є	найкрупнішим	
дилером	фабрики	 «Папа	 Карло»,	 лідера	 серед	
виробників	міжкімнатних	дверей	України.		

Високотехнологічна	 	 сервісна	 служба	 компанії	
виконує	 як	 побутові	 замовлення,	 так	 і	 проекти	
високого	ступеню	складності	«під	ключ».	

завдяки	 розгалуженій	 мережі,	 широкому	
асортименту	та	високій	динаміці	розвитку	компанія	
«ВСІ	Двері»	 впевнено	 займає	 лідируючі	 позиції	 в	
своїй	сфері.	

В	2016	році	компанія	випустила	дві	власні	торгові	
марки:	міжкімнатні	вхідні	двері	«Villaggio»	та	дизайн-
студію	«tutte	Le	Porte».

EXhibitOrs

��

«VSi	dveri»	 national	 company	 has	 been	working	
for	 7	 years	 in	 the	 field	 of	 interior	 design	 solutions,	
including	trade	of	entrance	and	interior	doors.	company	
has	33	outlets	 	 in	kyiv,	Lviv,	odessa,	dnipro,	kharkiv	
and	Poltava.	Assortment	 portfolio	 includes	more	 than	
60	brands	 from	50	domestic	 and	european	 factories.	
Futhermore	our	company	is	the	largest	dealer	of	«Papa	
carlo»	 factory,	 the	 leader	 among	manufacturers	 of	
interior	doors	Ukraine.	

high-tech	service	department	of	the	company	«VSi	
dveri»	 can	 carry	 out	 different	 customer	 orders:	 from	
household	projects	to	projects	of	high	complexity.	«VSi	
dveri»	company	 is	a	 leader	 in	 its	 field	because	 it	has	
large	 chain	 stores,	wide	 range	 of	 products	 and	 high	
dynamics	of	development.	 in	2016	company	released	
two	own	trademarks.	First	is	entrance	and	interior	doors	
brand	 called	«Villaggio»	and	 second	 is	 design	 studio	
«tutte	Le	Porte».

VSi dVeri

V.Lobanovsky prosp.119, 
03039, , Ukraine
Phone: +380 67 5727979
www.vsedveri.com.ua/
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Підприємство	виготовляє	сходи	із	дуба	або	ясеня.	
ми	використовуємо	високоякісні	імпортні	матеріали	
(клеї,	лаки	та	ін.).	Пропонуємо	Вам	дерев’яні	сходи	
на	 косоурах,	 гвинтові	 або	 комбіновані,	 варіанти	 із	
елементами	нержавійки	або	кованих	елементів.	ми	
можемо	виготовляти	різні	столярні	вироби,	додатково	
до	 сходів,	 можемо	 виготовити	фасади,	 різьблені	
елементи,	столи,	крісла	та	інше.

гаЛаМаЙ і.М.
ПРИВаТне	ПІДПРИємСТВО

вул. Лугова, 86, 
с. Мавковичі, Городоцький р-н,  
Львівська обл., 81552, Україна
Тел.: (067) 9072941
Тел./Факс: (032) 2426170
e-mail: galamay_igor@mail.ru

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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Технологія	сухого	ремонту.	
Декоративний	профіль	и	панелі.

гіП�О�ініЛ

вул. Енергетиків 2а, 
м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., 
51900, Україна
Тел.: (096) 8195263, 
 (063) 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)

грін�іЛЬ
ФОнД	зеЛенИх	ТехнОЛОгІй

вул. Княгині Ольги, 100б, 
вул. Кульпарківська, 226 б, 
м. Львів, , Україна
Тел.: (0322) 2444244,
 (032) 2448244
e-mail: realty@tks.ua
www.dobra-oselia.com.ua, 
www.misto-trav.com.ua, 
www.greenvillehouse.com.ua

Компанія	 «ДІмОЛ»	 є	 виробником	 	 керамічних	
електропанелей	 та	 металевих	 електрорадіаторів		
«Тм	dimoL»,	які	швидко	набирають	популярності	в	
Україні	і	світі	з	огляду	на	їхню	високу	якість,	доступну	
ціну,	економічність	і	екологічність.

Керамічні	 та	металеві	 електричні	 обігрівачі	 Тм	
«dimoL»,	 виготовляються	 на	 власному	 сучасному	
обладнанні	з	комплектуючих	виключно	українського	
виробництва,	що	 забезпечує	нам	незалежність	 від	
імпортних	поставок	та	гарантує	нашим	партнерам	в	
Україні	і	за	її	межами	своєчасність	поставок	готової	
продукції.

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

ДіМОЛ
ТОВ	ВТФ

вул. Михайла Старицького, 40а, 
м. Рівне, 33024, Україна
Тел.: (098) 1225758, 
 (050) 2460945
e-mail: rivnedimol@gmail.com
Dimol.ua
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Дит�Чі та �ПОрти�ні 
МаЙДанЧиКи
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Інститутська, 17 Б, 
м. Буча, Київська обл., 08292, Україна
Тел./Факс: (044) 3913399
e-mail: dio@interatletika.com
www.interatletika.com

група	компаній	«ІнТеРаТЛеТИКа»	 (Товариство	
з	обмеженою	відповідальністю	«Дитячі	та	спортивні	
майданчики»)	–	лідер	на	ринку	товарів	для	спорту,	
активного	 відпочинку	 та	 здорового	 способу	життя.	
національний	 виробник	 дитячого	 ігрового	 та	
спортивного	 устаткування	як	для	приміщення	 так	 і	
вулиці.	Обладнання	та	виробництво	сертифіковане	
міжнародними	 лабораторіями	 (tUV,	 teknologisk	
institut)	та	експортується	в	38	країн	світу.

EXhibitOrs

��

group	of	companies	«inter	Atletika»	(«children	and	
sports	playgrounds»	Ltd	as	it’s	part)	is	the	market	leader	
for	 sport	 goods,	 active	 rest	 and	 healthy	 lifestyle.	We	
are	national	manufacturer	of	 children	play	and	sports	
equipment.	our	goods	and		production	are	certified	by	
international	laboratories	(tUV,	teknologisk	institut)	and	
exporting	to	more	than	40	countries	all	over	the	world.

ChiLDrEn AnD sPOrts 
playgroundS ltd

17 b, Instytutska St.,
08292, Bucha, Kyiv region, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 3913399
e-mail: dio@interatletika.com
www.interatletika.com
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Компанія	 «ДІм	 ВенТИЛЯцІї»	 являється	
офіційним	дилером	ПраТ	«Вентиляційні	 системи»,	
а	 саме	 торгових	марок	 «ВенТС»,	 «ДОмОВенТ»,	
«БЛаУБеРг».	ми	пропоруємо:	кліматичні	установки,	
вентилятори,	гратки,	повітропроводи,	повітророздаючі	
пристрої,	рекуператори.

ДіМ ��нтиЛ�ЦіЇ 
ТОВ

вул. Довга, 3, 
м. Львів, 79035, Україна
Факс: (032) 2442104
e-mail: dimvents@ukr.net
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ДОМаШніЙ ОК�ан

вул. Глибочицька, 33-37, оф. 606, 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (067) 9201117,
 (050) 7273347
Тел./Факс: (044) 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

Glybochycka str. 33-37, 606, 
04050, Kiev, Ukraine
Phone: +380 67 9201117, 
 +380 50 7273347
Phone/Fax: +380 44 3831023
e-mail: homeocean@ukr.net
www.homeocean.com.ua
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�К�-тіара
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Геологічна, 2А, 
м. Кривий ріг, Дніпропетровська обл., 
50045, Україна
Тел.: (096) 5030155, 
 (050) 4522442
e-mail: info@san-marco.in.ua
www.san-marco.in.ua

ТОВ	«еКС-ТІаРа»	–	ексклюзивний	представник	
в	Україні	групи	заводів	San	marco(	Італія	),	основне	
виробництво	якого	знаходиться	під	Венецією	в	районі	
маркон.

San	marco	в	 Італії	є	лідируючим	підприємством	
з	 виробництва	фарб	 і	 декоративних	 покриттів	 для	
будівництва.

EXhibitOrs

��

«Ex-tiara»	is	the	exclusive	representative	in	Ukraine	
of	plants	San	marco	(italy),	whose	main	production	is	in	
Venice	marcon.

San	marco	 in	 italy	 is	 the	 leading	 enterprise	 for	
producing	paints	and	decorative	coatings	for	building.	

EX-tiArA  LtD

2 A, Geologichna St., 
50045, Krivyj rig, Dnipropetrovskyj region, 
Ukraine
Phone: +380 96 5030155, 
 +380 50 4522442
e-mail: info@san-marco.in.ua
www.san-marco.in.ua
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Каміни	для	опалення	від	провідних	європейських	
виробників	Lechma,	tarnava,	hajduk,	dimplex	та	ін.

-	 Lechma	 –	 високоякісні	 каміни	 з	 водяним	
контуром,	 котрі	 можуть	 обігріти	 весь	 будинок,	 з	
допомогою	 підключення	 до	 системи	 опалення.	
гарантія	5-6	років.

-	tarnava	–	суцільнолиті	(монолітні	)	чавунні	топки	
для	повітряного	опалення	з	10	річною	гарантією.

-	 hajduk	 –	 стальні	 топки	 для	 камінів,	 котрі	
доповнять	будь-яке	дизайнерське	рішення,	завдяки	
великому	вибору	конфігурації	та	розміру.

-	 dimplex	 –	 виробник	 електричних	 камінів,	 в	
тому	числі	з	3	d	ефектом.	Якщо	немає	можливості	
встановити	 камін	 на	 дрова,	 електрокамін	dimplex	
зможе	замінити	живий	вогонь.

ми,	 як	 офіційний	 представник	 в	 Україна	
вищевказаних	фірм,	 надаємо	 гарантію	 та	 сервісне	
обслуговування.

�н�ргОзБ�рігаЮЧі 
�и�т�Ми
ПРИВаТне	ПІДПРИємСТВО

вул. Замарстинівська, 45 , 
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (097) 3295886,
 (050) 1630738
Тел./Факс: (032) 2520041
e-mail: info@energy-safe.com.ua
www.energy-safe.com.ua
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�Ф�КтБУД
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Бузкова, 2, корпус Б, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (067) 3222311
Тел./Факс: (032)  232231 5
e-mail: info@geoshurup.com.ua
www.efektbud.com

Компанія	«ефектбуд»	займається	виробництвом	
та	продажем	гвинтових	паль	«геошуруп»,	монтажем	
гвинтових	фундаментів,	виробництвом	та	монтажем	
систем	 кріплень	 для	фотоелектричних	 модулів,	
виробництвом	 та	 продажем	 арболітових	 «r-
блоків»	 для	 малоповерхового	 та	 монолітного	
будівництва.	 Компанія	 «ефектбуд»	 є	 єдиним	
офіційним	 представником	 на	 території	 України	
німецької	фірми-виробника	гвинтових	фундаментів	
«krinner».	ми	пропонуємо	високу	європейську	якість	
за	українськими	цінами.

EXhibitOrs
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the	company	«Efektbud»	engaged	in	manufacturing	
and	 selling	 screw	 piles	 «geoshurup»,	 mounting	
screw	bases,	manufacturing	 and	 selling	 	 systems	 of	
fastenings	for	photovoltaic	modules,	manufacturing	and	
selling	arbolit’s	«r-blocks»	for	 low-rise	and	monolithic	
construction.	the	company	«Efektbud»	is	the	only	official	
representative	in	Ukraine	of	the	german	manufacturer	
of	screw	foundations	«krinner».	We	offer	high	European	
quality	at	Ukrainian	prices.	

eFeKtBud ltd

Buzkova St. 2, build. B , 
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3222311
Phone/Fax: +380 32 232231 5
e-mail: info@geoshurup.com.ua
www.efektbud.com
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Компанія	 «євробуд»	 –	 виробник	 пінопласту,	
профнастилу,	металочерепиці,	 а	 також	аксесуарів	
для	утеплення	і	покрівлі.	Компанія	«євробуд»	успішно	
працює	на	ринку	України	з	2004	року.

наша	 продукція	 виготовляється	 виключно	
з 	 і н о з е м н о ї 	 с и р о в и н и , 	 н а 	 с у ч а с н о м у	
високотехнологічному	обладнанні	при	неухильному	
дотриманні	технологічного	регламенту.

Утеплюючі	 матеріали	 «євробуд»™	 –	 одні	 з	
небагатьох	на	ринку	України,	які	отримали	сертифікат	
екологічного	 маркування,	 відносяться	 до	 групи	
горючості	 г1,	 а	 також	 пройшли	 випробування	 на	
термін	ефективної	експлуатації	не	менше	50	років.

Ви	 можете	 придбати	 нашу	 продукцію	 у	 10	
областях	 України,	 де	 розташовані	 наші	фірмові	
склади,	у	найбільших	гіпермаркетах	країни	та	широкій	
дилерській	мережі	у	всьому	західному	Регіоні.

Компанія	«євробуд»		має	власний	спеціалізований	
автотранспорт.	 Для	 вашої	 зручності,	 ми	 самі	
доставляємо	 нашу	 продукцію	 у	 будь-який	 куточок	
західного	Регіону,	а	також	за	його	межі.

При	 купівлі 	 товару	 від	 50м3	 доставка	 –	
БезКОшТОВна!

Є�рОБУД ���т тр�ЙД
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Промислова 29, 
м. Червоноград, Львівська обл., 
80100, Україна
Тел.: (032) 4947670,
 (097) 9557777
Факс: 38 03249 42941
e-mail: info@eurobud.ua
eurobud.ua
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tm	 «Euroton»	 is	 one	 of	 the	 biggest	 producers	
of	 clinker	 and	 facing	 brick	 in	Ukraine.	We	have	over	
fifty	 companies	 –	 distributors	 and	 our	 production	 is	
represented	 in	more	 than	one	hundred	marketplaces	
all	over	the	country.	because	of	it	high	quality	Euroton`s	
production	 is	 well	 known	 not	 only	 for	 customers	 in	
Ukraine	but	in	kazakhstan,	russia	and	belarus/	

УЧа�ниКи ФОрУМУ

�0�

EXhibitOrs
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Є�рОтОн-�К�КЛЮзи�
ТОВ	(Тм		єВРОТОн)

EUrOtOn -EKsKLiUZYv
LLc	(tm			EUroton)

вул. Єршова 11 офіс 7
м. Луцьк, 43024 Україна, 
Тел.: (0332) 783464
 (067) 3347404   
факс: (0332) 783484
zahid@euroton.com.ua
euroton.com.ua

7 office. 11 Yershova Str., 
Lutsk, 43026, Ukraine
Phone: +380 332 783464
 +380 67 3347404  
Fax: +380 332 783484
zahid@euroton.com.ua
euroton.com.ua

Тм	«євротон»	–	одна	 з	найбільших	виробників	
клінкерної	 та	 лицьової	 цегли	 в	Україні.	ми	маємо	
понад	 п’ятдесят	 компаній-дистрибуторів	 і	 наша	
продукція	 представлена	 у	 більш	 ніж	 ста	 місцях	
продажу	по	всій	країні.	завдяки	своїй	високій	якості,	
продукція	«євротон»	добре	відома	споживачам	не	
лише	в	Україні,	 але	й	 у	Казахстані,	Росії,	Білорусі,	
молдові.
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ТзОВ	 «жаРКО»	 –	 перший	 національний	
виробник	 камінних	 топок	 на	 території	 України,	що	
виготовляються	на	високотехнологічному	і	сучасному	
обладнанні.	У	нас	широкий	асортимент	високоякісної	
продукції	з	сучасним	дизайном.	Вся	продукція	фірми	
сертифікована.	Якість	гарантуємо.	ми	допоможемо	
Вам	створити	теплу	та	затишну	атмосферу	у	Вашому	
домі.

ЖарКО
ТзОВ

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

вул. Петра Панча, 7А/22А
Львів, 79020, Україна,
Тел.: (032) 2455381
 (097) 2722555
 (063) 6087557
salon.kaminy@gmail.com
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інт�рБУДт�ХніКа
ТОВ

вул. Кирилівська, 14/18, оф.50, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: (044) 5026723
Факс: (044) 5026724
e-mail: office@interbudtechnica.com.ua
www.interbudtechnica.com.ua;
facebook.com/interbudtechnica

ТОВ	 «Інтербудтехніка»	 з	 2003	 року	 офіційно	
представляє	в	Україні	всесвітньо	відомих	виробників	
техніки	 для	 будівництва	 доріг,	 мостів,	 тунелів,	
технічного	 обслуговування	 та	 ремонту	 бетонних	
конструкцій,	 для	 промислового	 та	 житлового	
будівництва	та	постачає	в	Україну:

-	Стаціонарні	 бетононасоси,	 автобетононасоси,		
а втобетононас оси 	 з 	 м і к с ером 	 magnum ,	
автобетономіксери,	 торкрет-установки,	 бетонні	
заводи,	 тунельну	 опалубку	 виробництва	 заводу	
ciFA,	Італія.

-	 Пневмоподавачі	 для	 стяжок,	 машини	 для	
виготовлення	наливних	полів,	змішувальні	насоси	для	
будівельних	сумішей,	штукатурні	станції		виробництва	
заводу	Uelzener,	німеччина.

-	 мобільні	 гідравлічні	 баштові	 крани,	 що	
самомонтуються	 виробництва	 заводу	 VicArio,	
Італія.

-	автомобільні	 та	 гусеничні	 крани	 виробництва	
заводів	zoomLion,	Китай	та	LocAtELLi,		Італія.

-	запасні	частини	та	комплектуючі,	засоби	очистки	
від	 бетонних	 забруднень,	 пускову	 суміш	 LEyco-
SLick	 виробництва	 заводу	 LEycochEm-LEydE,	
німеччина.

ТОВ	«Інтербудтехніка»	здійснює	повне	технічне	
обслуговування	 поставленої	 техніки	 під	 час	
гарантійного	періоду	й	протягом	подальшого	терміну	
експлуатації.

EXhibitOrs
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Since	 2003	 interbudtechnica	 LLc	 officially	 has	
represented	 the	world	 famous	manufacturers	 of	 the	
equipment	 for	construction	of	 roads,	bridges,	 tunnels,	
maintenance	 and	 repair	 of	 concrete	 structures,	 for	
industrial	and	residential	construction	and	supplies	into	
Ukraine:

-	Portable	pumps,	truck	mounted	pumps,	mixer	pumps	
magnum,	truck	mounted	mixers,	shotcrete	equipment,	
batching	 plants,	 tunnel	 formworks	manufactured	 by	
ciFA,	italy	factory.

-	 Screed	 pumps,	 pumps	 for	 self-leveling	 floors,	
mixing	pumps	for	building	mortars,	plastering	machines	
manufactured	by	Uelzener,	germany	factory.

-	 Self-erecting	 tower	 cranes	 manufactured	 by	
VicArio,	italy	factory.

-	truck	 cranes,	 rough-terrain	 cranes	 and	 crawler	
cranes	 manufactured	 by	 zoomLion,	 china	 and	
LocAtELLi,	italy	factories.

-	 Spare	 parts	 and	 accessories,	 materials	 for	
cleaning	 from	adhesion	 of	 concrete,	 starting	mixture	
LEyco-SLick	manufactured	by	LEycochEm-LEydE,	
germany	factory.

LLc	 interbudtechnica	provides	 complete	 technical	
maintenance	for	supplied	equipment	during	the	warranty	
period	and	its	further	life	time	operation.

intErbUDtEChniCA LLC

14/18, Kyrylivska st., office 50, 
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5026723
Fax: +380 44 5026724
e-mail: office@interbudtechnica.com.ua
www.interbudtechnica.com.ua; 
facebook.com/interbudtechnica
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інт�р��іт
СП

СП	«Інтерсвіт»	 –	 завод	модульних	 конструкцій	
займається	 виготовленням,	 продажем	 та	 орендою	
багатофункціональних	 мобільних	 конструкцій:	
мобільні	будинки,	мобільні	склади,	магазини,	сауни,	
гаражі,	майстерні	та	ін.

Вартість	у	3	рази	рази	дешевше	від	стаціонарних	
конструкцій.	не	потребує	дозволів	та	погоджень.

модульні	будівлі	є	альтернативою	для	створення	
недорогих	 адміністративних,	 житлових	 та	 інших	
соціальних	об’єктів.

Переваги	наших	модульних	конструкцій:
1.	сучасні	будинки	з	інноваційним	дизайном
2.	комфорт	
3.	екологічність
4.	ергономічність
5.	швидка	реалізація,	доставка	і	монтаж
6.	мобільність
7.	відповідність		пожежним	і	санітарним	вимогам
8.	економічність

вул. Авіаційна, 13
Львів, Україна

company	 “intersvit”	 is	 engaged	 in	manufacturing,	
selling	and	renting	multifunctional	mobile	designs:	mobile	
home,	mobile	warehouses,	 shops,	 saunas,	 garages,	
workshops	and	others.

the	 cost	 is	 3	 times	 times	 cheaper	 than	 fixed	
structures.	does	not	require	permits	and	approvals.

modular	 buildings	 are	 low-cost	 alternative	 to	 the	
creation	 of	 administrative,	 housing	 and	 other	 social	
facilities.

the	benefits	of	our	modular	designs:
1.	modern	buildings	with	innovative	design
2.	comfort
3.	environmental
4.	ergonomics
5.	fast	implementation,	delivery	and	installation
6.	mobility
7.	compliance	with	fire	and	health	requirements
8.	profitability

EXhibitOrs

�8

interSVit ltd
UkrAiniAn-cAnAdiAn	Joint	
VEntUrE

13, Aviation Str. 
Lviv, Ukraine,
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К�антУМ �Л�КтриК
ТОВ

пр. Голосіївський 6, оф. 115, 
м.  Київ, 03039, Україна
Тел.: (044) 3628422,
 (067) 8282334,
 (050) 7332007
e-mail: qantu@ukr.net
Qe-ua.com

Компанія	 «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,	
міжнародний	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

Holosiivskyi Ave 6 office 115, 
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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К�ітКа
майСТеРнЯ	БУДИнКІВ

вул. Дудаєва, 20, 
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (067) 6573333
e-mail: welcome@kvitka.house
www.kvitka.house

Девелоперська	 компанія	 «Квітка»	 майстерня	
будинків	–	заснована	8	жовтня	2015	р.

Перший	 проект	 компанії	 реалізується	 жБ	
«Бортнянський»	реалізується	по	вул.	Бортнянського,	
28.	

Проект	вирізняється	свіжістю	рішень	оздоблення	
прибудинкового	 простору.	 У	 будинку	 розміщена	
перша	у	місті	експлуатована	тераса,	яка	слугуватиме	
зоною	 відпочинку	 для	 усіх	 мешканців	 будинку.	
холи,	коридори	та	сходові	клітки	матимуть	художнє	
оформлення.	 «Картини	 та	 поезія	 в	 під’їздах»	 таке	
гасло	проекту.

EXhibitOrs

��

development	company	«kvitka»	building	Workshop»	
was	established	on	october	8,	2015.			

our	first	development	project	–	residential	building	
bortnianskyi	is	now	under	construction	at	28	bortnianskyi	
St.,	Lviv,	Ukraine.		

the	project	stands	out	for	its	innovative	solutions	in	
designing	 the	adjacent	 territory	around	 the	apartment	
block.	 it	 is	 the	 first	 building	 in	 the	 city	 to	 feature	 a	
shared	 terrace	with	 recreation	space	accessible	 to	all	
its	 residents.	 its	 lobbies,	 hallways	and	 staircases	will	
be	decorated	by	artists.	the	project	operates	under	the	
motto:	«Art	and	poetry	to	all	residents».	

20, Dudaeva St., 
79005, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6573333
e-mail: welcome@kvitka.house
www.kvitka.house

KVitKa
bUiLding	WorkShoP
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К�Ма  УКраЇна
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Промислова,  8, 
м. Вишневе, Київська обл., 08132, Україна
Тел.: (044) 5020326
Факс: (044) 4980137
e-mail: info@kema.ua
www.kema.ua

ТзОВ	«kEmA	Україна»		–	націленa	на	постійний	
ріст,	 	та	має	найсучаснішу	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
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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 Str. ,
08123,  Кievskaya obl., Visneve, Ukraine
Phone: +380 44 5020326
Fax: +380 44 4980137
e-mail: info@kema.ua
www.kema.ua
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КиЇ��ЬКа �Л�КтрОт�ХніЧна 
КОМПані�
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул.Чорновола,51,  
м. Вишневе, Київська обл., 08132, Україна
Тел.: (098) 0113310
Тел./Факс: (044) 3511146
e-mail: lukiuaold@gmail.com
www.euroluki.com.ua

«Ки ївсь к а 	 елек тротехн і чна 	 к омпан і я»	
спеціалізується	 на	 виготовленні	 ревізійних	 люків	
різних	модифікацій	під	торговою	маркою	«евролюки	
–	люки,	которых	не	видно…»

наша	компанія	виготовляє	люки	різних	типів:
-	під	фарбування	(стінові	та	стельові)
-	під	плитку	та	мозаїку
-	підлогові
-	конструкції	на	замовлення
на	даний	час	наша	компанія	займає	перші	позиції	

на	ринку	України	 з	 виробництва	ревізійних	 систем	
прихованого	монтажу	про	що	говорить	кількість	наших	
клієнтів,	що	постійно	зростає.

Серед	 об’єктів,	 на	 яких	 встановлені	 наші	
конструкції:	 нСК	 «Олімпійський»,	 ТРц	 «ocean	
Plaza»,	Бц	«101	tower»,	 5-зірковий	 готель	 «hilton	
kyiv»,	термінал	d	аеропорту	Бориспіль,	ТРц	«Lavina	
mall».

наша	 компанія	 пропонує	 витончене	 рішення	
складного	 питання	щодо	 забезпечення	 	 доступу	
до	 комунікацій	 та	 інженерних	 мереж	 не	 псуючи	
загальний	вигляд	інтер’єру	за	допомогою	ревізійних	
люків	прихованого	монтажу.

EXhibitOrs
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«kyiv	 electrothecnical	 company»	 specializes	 in	
the	manufacture	of	 the	 special	 hidden	access	panels	
under	 the	brand	name	«Euro	access	panels	 that	 are	
invisible».

We	produce	auditing	access	panels	of	different	types	
and	modifications:

-	floor-mounted;
-	for	tiles	and	mosaic;
-	for	painting;
-	customized	constructions.
currently	 LLc	 «kyiv	 electrothecnical	 company»	

takes	 	 leading	 positions	 at	 the	Ukrainian	market	 in	
manufacturing	and	marketing	of	concealed	installation	
auditing	systems.	

our	objects	are:	bc	«101	tower»,	the	hotel	«hilton	
kyiv»,	boryspil	airport	terminal	d,	nSc	«olympic»,	the	
shopping	centre	«ocean	Plaza»,	etc.

We	 offer	 a	 smart	 solution	 to	 the	 long-standing	
problem	of	concealed	access	to	engineering	systems.	

KYiv ELECtrOthECniCAL 
company llc

, 08132, , Ukraine
Phone: +380 98 0113310
Phone/Fax: +380 44 3511146
e-mail: lukiuaold@gmail.com
www.euroluki.com.ua
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	Ukraina	is	the	official	representative	of	Polish	company	
kosbud	bracia	kosinscy	that	produces	thermal	insulation	
systems.	the	company	was	repeatedly	awarded	with	the	
prestigious	prizes	e.g.	«discovery	of	the	year»,	«Leader	
of	technology».	it’s	the	one	of	the	most	famous	Polish	
brand.	the	company	owns	highly	specialized	laboratory	
where	quality	of	output	is	tested.	kosbud	manufactures	
a	wide	range	of	building	materials	like	plasters,	paints,	
adhesives,	 primers,	mortars	 and	 decorative	 goods	 -	
tAbULo,	kLinkiErit,	StonEhEngE,	kLinkiErО.	
From	2017	the	company	has	presented	the	new	modern	
color	 palette,	 that	 contains	more	 than	200	 shades	of	
plaster	and	paint	tints.

kosbud	–	 three	 factories,	 hundreds	of	 distributors	
and	thousands	of	satisfied	customers.

вул. М. Лагунової 1Б,
с. Княжичі,  Броварський р-н, 
Київська обл., 07455, Україна
Тел.: (044) 2772939, 
 (067)3272107
e-mail: office@kosbud.com.ua,
           mfmodern@i.ua
www.kosbud.com.ua

ТОВ	«Косбуд	Україна»	є	офіційним	представником	
польської	 компанії	 koSbUd	 bracia	 kosińcy	 Sp.	
j.,	 яка	 спеціалізується	 на	 системах	 теплоізоляції.	
Багатократно	 нагороджена	 в	 номінації	 «Відкриття	
року»,	«Лідер	технологій»,	а	також	як	одна	із	самих	
розвинутих	марок	 у	Польщі.	Сучасна	лабораторія	
компанії	 забезпечує	 найвищу	 якість	 матеріалів	 і	
працює	над	інноваційними	продуктами.	В	широкому	
асортименті	представлені,	штукатурки,	фарби,	клеї,	
а	також	декоративні	матеріали	-tAbULo,	kLinkiErit,	
StonEhEngE,	kLinkiErО,	 які	 вирізняють	Косбуд	
з	поміж	інших	виробників	будівельних	матеріалів.	В	
2017	році	koSbUd	презентує	нову	яскраву	палітру	
кольорів,	що	налічує	більше	200	відтінків	і	може	бути	
використана,	як	для	тонування	штукатурок	так	і	фарб	
для	внутрішніх	робіт.

kosbud	–	це	три	виробничих	підприємства,	сотні	
дистриб`юторів	та	тисячі	задоволених	клієнтів.

KoSBud uKraina

M. Lagunovoi st.1B,  
Knyazhychi village, Brovarskiy district, 
Kyiv region, 07455, Ukraine,
Phone: +380 44 2772939,
 +380 67 3272107
e-mail: office@kosbud.com.ua,
           mfmodern@i.ua
www.kosbud.com.ua
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КО�триЖі��ЬКиЙ КОМБінат 
БУДі��ЛЬниХ Мат�ріаЛі�
ТОВ

вул. Сім’ї Сосніних, 3 
м. Київ, 03680, Україна
Тел./факс: (044) 5937095
e-mail: belgips.ua@gmail.com
http://belgips-ua.com;
http://belck.by

ТОВ	 «Кострижівський	 комбінат	 будівельних	
матеріалів»	є	офіційним	представником	торгівельних	
марок	«БеЛгІПС»,	«БеЛТеП»,	«Білоруська	цементна	
компанія»	(БцК).

В	Україні	компанія	пропонує	сухі	будівельні	суміші,	
штукатурки,	шпаклівки,	монтажні	суміші,	суміші	для	
вирівнювання	 підлог,	 гіпсокартон,	 пазегребеневі	
плити.	В	основі	продукції	Тм	«БеЛгІПС»	‒	сировина,	
високу		якість	якої	підтверджено	сертифікатами		

в ідпов ідност і , 	 а 	 також	 нагородами	 та	
дипломами.

ТОВ	 «Кострижівський	 комбінат	 будівельних	
матеріалів»	 також	 є	 офіційним	 представником	
холдингу	

«Білоруська	 цементна	 компанія»	 (БцК).	
Пропонуємо	 всі	 марки	 високоякісного	 цементу	
білоруського	 виробництва	 ‒	 тарований	 та	
навальний.

Утеплювачі	з	базальтової	вати	Тм	«БеЛТеП»,	що	
виробляються	аТ	 «гомельстройматеріали»,	 стали	
частиною	асортиментного	пакета	

ТОВ	 «Кострижівський	 комбінат	 будівельних	
матеріалів»	у	2017	році.	Пропонуємо	легкі,	фасадні	
та	важкі	утеплювачі	щільністю	від	25	до	200	кг/кв²	та	
товщиною	від	30	до	200	мм.

«kostryjivskiy	 plant	 of	 	 building	materials»	 is	 the	
official	 provider	 of	 trade	marks	 bELgiPS,	 bELtEP,	
belarusian	cementum	company	(bck).

in	Ukraine,	 the	 company	 offers	 dry	mix,	 plaster,	
putty,	mounting	compounds,	mixtures	for	leveling	floors,	
drywall,	gipsum	plates.	At	the	basis	of	the	

tm	bELgiPS	 ‒	 only	 high-quality	 raw	materials.	
Quality	confirmed	by	certificates	as	well	as	awards	and	
diplomas.

«kostryjivskiy	 plant	 of	 	 building	materials»	 is	 the	
official	representative	of	holding	belarusian	cementum	
company	 (bck).	We	offer	 all	 types	of	 high-quality	 of	
belarusian	cement,	packed	and	bulk.

tm	bELtEP	‒	insulation	from	basalt	wool,	produced	
by	 JSc	 «homelstroymaterialy»	 became	 part	 of	 the	
assortment	 pack	 of	 «kostryjivskiy	 plant	 of	 building	
materials»	 in	 2017.	We	 offer	 light,	 front	 and	 heavy	
insulation,	density	from	25	to	200	kg	/m²	and	a	thickness	
of	30	to	200	mm.

EXhibitOrs

��

3, Sim’i Sosninyh,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone/fax: +380 44 5937095
e-mail: belgips.ua@gmail.com
http://belgips-ua.com;
http://belck.by

KoStryJiVSKiy plant oF  
Building materialS
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Кр�атОн УКраЇна

вул.Амосова, 12, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 3933542
e-mail: info.creaton@creaton.ua
www.creaton.ua

В	грудні	2014	року	в	Україні	було	відкрито	компанію	
–	«crEAton	Україна»,	яка	входить	до	бельгійського	
концерну	“Etex”

зараз	 компанія	crEAton	Україна	представляє	
продукцію:

-	Покрівельних	матеріалів:	 керамічна	 черепиця	
«crEAton»,	цементно-піщана	черепиця	«Euronit»,	
фіброцеметна	 черепиця	Easyton,	фіброцементний	
сланець	«Eternit»

-	 Фасадних	 матеріалів:	 фіброцеметні	 плити	
«Equitone»,	сайдинг	«cedral».

EXhibitOrs

��

in	 december	 2014	 the	 company	 –	 «crEAton	
Ukraine»	was	opened	 in	Ukraine,	which	 is	part	of	 the	
belgian	group	«Etex”

crEAton	 Ukraine	 now	 represents	 following	
products:

-	 roofing	materials:	 ceramic	 tile	 «crEAton»,	
concrete	tile	«Euronit»,	fiber-cement	tile	Easyton,	fiber-
cement	slate	«Eternit»

-	cladding	materials:	fiber-cement	facade	«Equitone»,	
fiber-cement	siding	«cedral».	

creaton uKraine

12, Amosova St.,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3933542
e-mail: info.creaton@creaton.ua
www.creaton.ua
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ПП	«Леман»	–	багатопрофільна	компанія,на	ринку	
понад	20	років.

1.	Торгівля	будматеріалами:
-	 газобетонні	 блоки	 концерну	 Solbet(офіційні	

дилери);
2.	Продаж	та	монтаж	систем	фільтрації	води;
3.Продаж	 та	 монтаж	 систем	 вентиляції	 та	

теплових	помп,які	використовують	тепло	землі;
4.	Працевлаштування	за	кордоном:	опираючися	

на	більш	ніж	10	річний	досвід	співпраці	з	польськими	
роботодавцями, 	 ми	 	 допомагаємо	 нашим	
співвітчизникам	 в	 пошуках	 роботи	 у	 Республіці	
Польща.	Комплексно	надаємо	консультаціїї	стосовно	
актуальних	 вакансій	 та	 готуємо	 повний	 пакет	
документів	для	їх	подачі	задля	отримання	візи.	ми	
гарантуємо	 громадянам	 України	 гідну	 працю	 та	
достойні	умови	проживання	на	теренах	Польщі.

5.Освіта	 за	 кордоном:	 офіційні	 	 представники	
більше	 50	 навчальних	 закладів	 Польщі,	 Чехії,	
Британії,	 австрії,	 Канади,	 Сша	 та	 інших	 країн	
світу.	 Основні	 напрямки	 діяльності	 проекту	 –	 це	
консультації	 та	 оформлення	документів	 при	вступі	
громадян	України	на	бакалаврат,	магістратуру,	другу	
вищу	 освіту	 та	мовні	 курси	 за	 кордоном,	 а	 також	
рекламно-інформаційна	 кампанія	 для	 іноземних	
навчальних	закладів	в	Україні.

Л�Ман
ПРИВаТне	ПІДПРИємСТВО

вул. Зелена, 109, оф. 231, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (097) 6602029;
 (067) 6724519
Тел./Факс: (032) 2444642
e-mail: office@leman.lviv.ua
www.leman.com.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ

�0

«Лемберг	Індастріал	Парк»	–	провідна	компанія,	
що	 займається	 розробкою	 і 	 виробництвом	
твердопаливних	 котлів	 довготривалого	 горіння	
призначених	для	обігріву	промислових	та	житлових	
приміщень.	Увесь	асортимент	продукції	виготовляється	
досвідченими	 спеціалістами	 	 у	 сучасних	 цехах	
на	 новітньому	 європейському	 обладнанні,	 	 що	
забезпечує	максимальну	якість	продукції.	

за	 роки	 своєї	 успішної	 діяльності	 в	 сфері	
виробництва	 теплоенергетичного	 обладнання,	
продукція	 «Лемберг	 Індастріал	Парк»	 домоглася	
визнання	з	боку	вдячних	клієнтів	не	тільки	в	Україні	
але	і	у	країнах	європи	і	СнД.

завдяки	 унікальному	принципу	роботи	 котлів	 –	
коефіцієнт	корисної	дії	може	досягати	93,5	%,	а	значні	
місткості	 для	 завантаженості	 палива	 забезпечують	
надійне	 безперервне	 горіння	 протягом	 тривалого	
часу,	який	може	тривати	до	декількох	діб.

Л�МБ�рг інДа�тріаЛ ПарК 
ТОВ

вул. Городоцька, 207, 
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (098) 6651313,
 (032) 2393211
e-mail: production@lipmetal.com
http://lipmetal.com
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Лео-Дизайн	–	це	багатопрофільне	процвітаюче	
підприємство	із	відмінними,	але	водночас	пов’язаними		
галузями	виробничої	діяльності,	яке	своєю	продукцією	
створить	 затишок	 та	 комфорт	 у	 Вашій	 оселі,	
прикрасить	інтер’єр	довершеністю	та	неповторністю	
дизайну.

Підприємство	є	комплексним	виробником	меблів,	
дверей	 і	 сходів	 будь-якого	 типу	 та	 складності	 із	
натуральної	деревини.

Підприємство	відрізняється	від	багатьох	присутніх	
виробництв	на	ринку	кардинально	іншими	методами	
виконання	робіт,	а	саме:	комплексним	підходом	до	
об’єкту,	можливістю	втілення	будь-яких	дизайнерських	
рішень,	 розробок	 чи	 інших	 технічних	 завдань	 до	
об’єкту.	 У	максимально	 короткі	 терміни	 замовник	
отримує	 бездоганної	 якості	 вироби	 та	майстерно	
виконану	 роботу.	 Охоплюючи	 декілька	 галузей	
виробництва,	а	саме:	виготовлення	меблів,	дверей,	
сходів	 та	 інших	деталей	 інтер’єру,	 організація	 дає	
можливість	замовнику	заощадити	час	та	кошти.

Вся	 продукція	 підприємства	 сертифікована	
та	 відповідає	 технічним	 вимогам.	на	 виробництві	
використовуються	лише	екологічно	чисті	матеріали	
та	комплектуючі.

Лев	 –	 це	 символ	 міста,	 в	 якому	 проходить	
виробництво	 нашої	 продукції,	 а	 також	 символ	
сили,	влади	та	лідерства.	Саме	такі	вольові	якості	
притаманні	нашому	підприємству	для	беззаперечного	
завоювання	 першості	 на	 ринку	 виробництва	
вишуканих	 дерев’яних	 виробів,	 які	 відображають	
поєднання	класичного	та	модерного	стилів.

за	 більш	 детальною	 інформацією	 просимо	
звертатись	 за	 номерами	 телефонів,	 вказаними	 у	
розділі	Контакти	на	нашому	веб	сайті.

Л�О-ДизаЙн
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Данила Апостола, 16, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (063) 1460877, 
 (096) 4693471,
 (063) 8250052
Тел./Факс: (032) 2473182
e-mail: leo-design@online.ua
www.leo-design.lviv.ua
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МаЙ�т�р т�ХнОЛОгіЙ
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Кирилівська, 60, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: (044) 4636557,
 (067) 8282125
Факс: (044) 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
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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 Str. 
04080, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 4636557,
 +380 67 8282125
Fax: +380 44 463 65 57
e-mail: office@mastertech.com.ua
www.masterteh.com.ua



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

the	company	maximus	centre	is	a	reliable	supplier	of	
qualitative	wall	and	roofing	building	materials.	it’s	offering	
proven	products	of	leading	manufacturers.

maximus	centre	 is	 an	 official	 dealer	 of	 a	 number	
of	manufacturers	of	building	products	such	as	aerated	
concrete	 (orientir	 budelement	 –	 Stonelight;	 Xella	
Polska	–	ytong,	multipor);	clinker	 (kerameya,	röben,	
bilotserkivska	 cegla);	mineral	wool	 (termolife,	knauf	
insulation);	skylights	Fakro;	roof	tile	(creaton,	röben);	
drainage	systems	galeco.

Experts	of	maximus	centre	can	help	in	choosing	and	
getting	answers	about	the	use	of	any	building	material	
presented	in	the	shopping	center	of	company.	maximus	
centre	also	offers	the	possibility	of	qualified	telephone	
consultations.	For	regular	customers	it	is	offered	a	flexible	
system	of	discounts.

the	shopping	centers	of	the	company:

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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МаК�иМУ� Ц�нтр
ТОВ

mAXimUs CEntrE LtD

вул. Львівська, 17
м. Дубляни, Львівська обл., Жовківський 
район, 80391, Україна
Тел.: (032) 2243243
 (032) 2243243 
e-mail: maximuscentr@gmail.com
www.maximuscentr.com.ua; 
www.maximuscentr.ua

17, Lvivska St., 
80391, Dublyany, Zhovkva district,  
Lviv region, Ukraine
Phone: +380 32 2243243
 +380 32 2243243 
maximuscentr@gmail.com

Компанія	 «максимус	 центр»	 –	 надійний	
постачальник	 сучасних	 стінових	 та	 покрівельних	
матеріалів,	 що	 пропонує	 перевірену	 часом	 та	
досвідом	продукцію	провідних	світових	виробників.

«максимус	 центр»	 –	 офіційний	 дилер	 низки	
виробників	 будівельної	 продукції:	 газобетону	
(Орієнтир	 Буделемент	 –	 Stonelight;	 Xella	 Polska	
–	ytong,	multipor);	 клінкерної	 цегли	 («Керамейя»,	
röben,	 Білоцерківська	 цегла);	 мінеральної	 вати	
(«Термолайф»,	knauf	 insulation);	мансардних	вікон	
Fakro;	 натуральної	 черепиці	 (creaton,	 röben);	
водостічних	систем	galeco.

Фахівці	 «максимус	 центру»	 допоможуть	 у	
виборі	та	нададуть	відповіді	стосовно	використання	
будь-яких	будівельних	матеріалів,	представлених	у	
торгівельному	центрі	компанії.	Також	компанія	надає	
можливість	отримання	 кваліфікованих	 телефонних	
консультацій.	 Для	 постійних	 клієнтів	 діє	 гнучка	
система	знижок.

центри	продажу	товарів:
м. Дубляни, вул. Львівська, 17,
тел.: (067) 2180822,

м. Львів, вул. Городоцька, 300,
тел.: (067) 2080803

17 Lvivska Street, Dublyany
Phone: +380 67 2180822,

300 Horodotska Street, Lviv
Phone: +380 67 2080803
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МараДЬ і ЛінК�
СПІЛьне	УКРаїнСьКО-нІмецьКе	
ПІДПРИємСТВО		У	ФОРмІ	ТзОВ

вул. Скрипника, 27/80, 
м. Львів, 79049, Україна
Тел.: (032) 2327065,
 (067) 8381118
e-mail: office@maradlinke.com
www.maradlinke.com

Українсько-німецьке	 СП	 «марадь	 і	 Лінке»	
з а йма є т ь с я 	 к омпле к та ц і єю , 	 п р одажем ,	
обслуговуванням	 систем	 очистки	 стічних	 вод	 та	
ліній	сортування	сміття,	реалізацією	промислового	
обладнання:

-	виробів	та	конструкцій	з	композиту;
-	насосного	та	компресорного	обладнання;
-	 ін.	 товарів	 для	 приватного,	 комунального	 та	

промислового	сектору.

EXhibitOrs

��

company	«marad	&	Linke»	was	established	in	the	
middle	of	90ies.	

our	main	activities	are:
-	 waste	water	 treatment	 plant	 (sale,	 installation,	

maintenance),	waste	sorting	lines;
-	 grP	 Products	 and	 Structures	 (sale,	 design,	

installation);
-	pumps	and	compressor	equipment;
-	other.	equipment	for	private	and	industrial	sector.

marad&linKe
UkrAiniAn-gErmAn	Joint	
VEntUrE	With	LimitEd	LiAbiLity

27/80, Skrypnyka St. 
79049, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2327065,
 +380 67 8381118
e-mail: office@maradlinke.com
www.maradlinke.com
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ТзОВ	 «металіст»	 являється	 українським	
виробником,	 яке	 існує	 зі	 своїми	 енергетичними	
установками,	 твердопаливними	 та	 водогрійними	
котлами	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

М�таЛі�т
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

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

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

ВенТИЛьОВанИй	ФаСаД:
ТОВ	механІЧнИй	заВОД	«СОнеТ»	пропонує	

послуги	 з	 виготовлення	 та	 влаштування	 тепло-
ветильованого	 навісного	фасаду	 «hoStrock»	
Тм	 	 для	 утеплення,	 поліпшення	 архітектурної	
виразності	 та	довговічності	 вашого	будинку.	Фасад	
«hoStrock»	Тм		-	це	сучасна	навісна	система	для	
підвищення	термоопору	будинку.	

ЛІФТИ:
ТОВ	механІЧнИй	заВОД	«СОнеТ»	виготовляє	

пасажирські	та	вантажні	ліфти	вантажопідйомністю	
до	 2000	 кг;	 виконує	 монтажні	 роботи	 та	 виконує	
заміну	застарілих	ліфтів	та	обладнання;	надає	повну	
технічну	підтримку	під	час	обслуговування	ліфтів.		

меТаЛООБРОБКа:
ТОВ	механІЧнИй	заВОД	«СОнеТ»	пропонує	

комплексні	 роботі	 з	 обробки	 листового	металу,	 а	
саме:

-	лазерне	різання,	штамповка,	рубка	та	згинання,		
зварювальні	 та	 слюсарні	 роботи,	 виготовлення	
цільних	металоконструкцій,	нанесення	порошкових	
фарб	та	інше.

М�ХаніЧниЙ за�ОД 
«�Он�т»
ТОВаРИСТВО	 
з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул.  О. Онікієнка,  57, 
м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна
Тел.: (044) 4300744
e-mail: hostrock@ ukr.net
www.mz-sonet.com.ua, 
www.hostrock.ua
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МіК� М
ПРИВаТне	 
ПІДПРИємСТВО

вул. Бориспільська 17-В,  
м. Київ, 02093  , Україна
Тел./Факс: (044) 2229449
e-mail: maken38@ukr.net
www.mak-sprei.ua

Основними	видами	діяльності	компанії	«мікс	м»	
–	 є:	 виробництво	 сухих	будівельних	 сумішей	маК-
СПРей,	маК-СПРей	ПРО	 і	маК-СПРей	ФаСаД,	
типу	«американка»,	для	механічного	нанесення	за	
допомогою	повітряного	 компресора	 і	 проекційного	
пістолета.

Виробництво	 лакофарбових	матеріалів,	 серед	
яких	 кварцова	 ґрунтовка	маК-гРУнТ,	 акрилова	
фарба	маК-ФаРБа,	глянцевий	акриловий	лак	маК-
ЛаК,	 а	 також	 перламутрова	фарба	маК-ЛазУРь,	
які	 використовуються	 для	 поліпшення	 захисних	
властивостей	 декоративних	 покриттів,	 а	 також	
надання	 їм	 індивідуального	 виду.	Всі	 лакофарбові	
матеріали	 відповідають	 всім	 необхідним	 нормам,	
мають	 високу	 і	 незмінну	 в	 залежності	 від	 партії	
якість,	а	також	є	привабливими	по	ціновій	пропозиції,	
враховуючи	співвідношення	«ціна	–	якість».

EXhibitOrs

�0

the	 principal	 activities	 of	 the	 company	 «mix	m»	
–	are:

Production	 of	 dry	mixes	 decorative	mAk-SPrAy,	
SPrAy	 Pro-mAc	 and	mAc-SPrAy	 facade,	 such	
as	«American»	 for	mechanical	application	with	an	air	
compressor	and	a	projection	gun.

manufacture	of	paints,	including	quartz	primer	mAk-
PrimEr,	 acrylic	mAk-Farben,	 glossy	 acrylic	 lacquer	
mAk-LAc,	as	well	as	Pearl	glaze	mAc	lazuli,	which	are	
used	to	improve	the	protective	properties	of	decorative	
coatings,	 as	well	 as	 give	 them	an	 individual	 look.	All	
paint	materials	meet	 all	 the	 necessary	 standards	are	
high	and	consistent	in	quality,	depending	on	the	party,	
and	are	attractive	in	price	offer,	taking	into	account	the	
«price	–	quality».	

miX m
comPAny

17-B,  Boryspilska St.,
02093, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2229449
e-mail: maken38@ukr.net
www.mak-sprei.ua



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

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

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 т�ХнОЛОДЖі�

проспект Лобановського, 56,  
м. Київ, , Україна
Тел.: (044) 4515489
e-mail: mizui.ua@gmail.com
www.mizui.com.ua
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МОД�рн-XXi 
ТОВ

вул. Малом’ясницька, 2, 
м. Харків, 61010, Україна
Тел.:  (057) 7141330
e-mail: gmv@okna-modern.com.ua
www.okna-modern.com.ua

Компанія 	 модерн-XXi 	 представлена	 на	
Українському	 ринку	 з	 1997	 року	 і	 з	 цього	 часу	
зарекомендувала	 себе	 в	 якості	 одного	 з	 лідерів	
в	 області	 виготовлення	 та	 продажу	 дерев’яних,	
алюмінієвих	 і	 металопластикових	 вікон	 і	 дверей,	
фасадних	систем,	більш	відомих	під	торговою	маркою	
модерн.	

на	 сьогоднішній	 день	 компанія	 модерн-XXi		
готова	запропонувати	віконні	конструкції	будь-якого	
рівня	складності,	як	класичних	з	висотою	стулки	до	
3000мм	й	шириною	до	1400	мм,	так	і	нестандартних	
форм:	 аркові	 вікна,	 круглі	 або	 еліпсоподібні,	 вікна	
косокутних	форм.

EXhibitOrs

�

modern-XXi	 company	 has	 been	 working	 at	 the	
Ukrainian	market	 since	 1997	and	 from	 that	 time	has	
established	itself	as	one	of	the	leaders	in	manufacturing	
and	selling	wooden,	aluminum	and	plastic	windows	and	
doors,	facade	systems,	which		are	more	famous	under	
the	brand	called	modern.

nowadays	 the	 company	modern-XXi	 	 is	 ready	 to	
offer	windows	of	any	 level	of	complexity,	 the	classical	
constructions	with	the	wing	height		up	to	3000mm	and	
width	up	to	1400	mm	and	non	–	standard	shapes:	arched	
windows,	round	or	ellipse,	oblique	-	angled	window

mODErn XXi LtD

Malomyasnitska 2 Str., 
61010, , Ukraine
Phone: +380 57 7141330
e-mail: gmv@okna-modern.com.ua
www.okna-modern.com.ua
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МО� КраЇна
ДеВеЛОПеРСьКа	 
КОмПанІЯ		 
ТОВ

вул. Стрийська, 108, 
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: (032) 2430507,
 (098) 7050700
e-mail: contact@mkraina.com.ua
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.

EXhibitOrs

��

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

moia Kraina llc
dEVELoPmEnt

Stryiska Str. 108, 
79026, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2430507,
 +380 98 7050700
e-mail: contact@mkraina.com.ua
mkraina.com.ua
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М� іМП�ріаЛ БУД
ТОВаРИСТВО	 
з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Садова 2а,  
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: (032) 2393607, 
 (068) 2310033
e-mail: office@ms-bud.com.ua
www.ms-bud.com.ua

група	 компаній	 «mS»	 започаткувала	 свою	
діяльність	у	важкий	для	країни	час,	та	реалізувала	
ряд	 успішних	 проектів	 з	 використанням	 новітніх	
технологій,	 які	 підвищують	 рівень	 комфорту	 та	
затишку.	 ні	 для	 кого	 не	 таємниця,	 що	 будь-яке	
будівництво	 супроводжують	нестандартні	 ситуації,	
вирішити	які	можуть	тільки	професіонали.	Саме	такі	
кваліфіковані	 працівники	 складають	штат	 компанії	
«mS».	

Основним	 пріорітетом	 компанії	mS	 –	 увага	 до	
деталей,	так	як	компанія	володіє	достатньою	кількістю	
матеріальних	 та	 інтелектуальних	 ресурсів	 для	
вирішення	найскладніших	завдань.

EXhibitOrs

�8

group	of	companies	«mS»	started	 its	activity	 in	a	
difficult	time	for	the	country	and	implemented	a	number	
of	successful	projects	using	the	latest	technologies	that	
enhance	comfort	and	coziness.	it’s	no	secret	that	any	
construction	accompany	unusual	situation,	decide	what	
can	only	professionals.	these	are	skilled	workers	make	
up	the	staff	of	the	company	«mS».

the	main	priority	of	mS	-	attention	to	detail,	as	the	
company	has	enough	material	and	intellectual	resources	
to	address	the	most	complex	challenges

mS imperial Bud
LimitEd	LiAbiLity	comPAny

2a, Sadova St., 
79021, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2393607, 
 +380 68 2310033
e-mail: office@ms-bud.com.ua
www.ms-bud.com.ua
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н�О�тиЛЬ
ТзОВ

вул.Городоцька,357, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (067) 3136505,
 (067) 2585892
Тел./Факс: (032) 2420225
e-mail: nstyl.lviv@gmail.com
www.neostyl.com

Компанія	неостиль	 займає	 лідируючу	 позицію	
на	 ринку	 стінових	 матеріалів	 західної	 України	
впродовж	останніх	декількох	років,	а	саме	на	ринку	
газобетонної	продукції.	Компанія	являється	офіційним	
представником	 та	 чи	 не	 найбільшим	 імпортером	
газобетонної	 продукції	 від	 провідного	 польського	
виробника	 Кселла,	 Тм	ytong.	 Данна	 торгова	
марка	 являється	 найбільш	 якісним	 продуктом	 на	
ринку	 газобетонних	 виробів.	широкий	асортимент,	
вражаюча	геометрія	виробів	та	лояльне	відношення	
до	покупців.

EXhibitOrs

�

neostyl	company	occupies	a	leading	market	position	
in	Western	wall	materials	Ukraine	 over	 the	 past	 few	
years,	 namely	 the	market	 of	 gas-concrete	 products.	
the	company	is	the	official	representative	and	not	gas-
concrete	biggest	importer	of	products	from	leading	Polish	
manufacturer	ksella	tm	ytong.	dunn’s	trademark	is	
the	highest	quality	product	on	the	market	aerated	these	
products.	Wide	range,	striking	geometry	products	and	
loyal	attitude	to	customers	

neoStyl 
comPAny

357, Gorodocka St., 
79040, Lviv , Ukraine
Phone: +380 67 3136505,
 +380 67 2585892
Phone/Fax: +380 32 2420225
e-mail: nstyl.lviv@gmail.com
www.neostyl.com
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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;

ніБ�-УКраЇна
ТзОВ

вул. Кн.Ольги, 5 в, к. 306, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 7194159 (директор), 
 (067) 6711227
Тел./Факс: (032) 2425159
e-mail: uanibe@gmail.com
www.nibe.com.ua
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Оті�

вул. Екскаваторна, 37,
м. Київ, 03062, Україна
Тел.: (044) 4908500
Факс: (044) 4908501
e-mail: hqua@otis.com
www.otis.ua

otiS	—	одна	з	найстаріших	та	найбільших	компаній-
виробників	підйомного	устаткування	(ескалатори,	ліфти	та	
рухомі	доріжки).	заснована	в	1853	році	в	нью-йорку	елішею	
Отісом,	який	вперше	розробив	принцип	безпечного	ліфта	
зі	 спеціальним	механізмом,	блокуючим	кабіну	при	обриві	
несучого	каната.

Підйомне	 устаткування	otis	 встановлено	 в	 багатьох	
висотних	 будівлях,	 включаючи	ейфелеву	 вежу,	емпайр-
Стейт-Білдінг,	Вежі	Петронас,	Бурдж	халіфа.

Статистично,	 компанія	otis	має	найбільше	клієнтське	
покриття	в	світі.	наші	ліфти,	ескалатори	та	рухомі	доріжки	
перевозять	більше	2	мільярдів	пасажирів	щодня.

Оtis	представляє	модель	gen2	–	 інновація	в	ліфтовій	
індустрії,	що	допомагає	економити	простір,	енергію,	гроші	
та	зберегти	нашу	планету.	адаптовані	під	українські	норми	
ліфти	моделі	gen2	дозволяють	реалізувати	найсміливіші	
архітектурні	задуми.

завдяки	гнучкості	конструкції	ліфти	gen2	можуть	бути	
виконані	 як	 з	 малогабаритним	машинним	 приміщенням	
(gen2	mr),	так	і	без	машинного	приміщення	(gen2	mrL).

Переваги	ліфту	gen2:
захист	навколишнього	середовища
-	Поліуретанові	тягові	ремені	 і	безредукторна	лебідка	

з	 герметично	 закритими	 підшипниками	 не	 вимагають	
змащування,	яке	забруднює	навколишнє	середовище

-	Компактна	безредукторна	лебідка	з	енергозберігаючим	
приводом	regen	дозволяє	економити	до	75%	електроенергії	
в	 порівнянні	 зі	 звичайною	 ліфтовою	 системою	 без	
регенеративного	приводу.	це	також	скорочує	експлуатаційні	
витрати.

Якість	поїздки
-	 застосування	 гнучких	 армованих	 поліуретанових	

ременів	 замість	 звичайних	 сталевих	 канатів	 забезпечує	
плавне	і	безшумне	переміщення	кабіни	ліфта.

-	Безредукторна	лебідка	з	приводом	regen	забезпечує	
високий	рівень	комфортності	з	винятковою	точністю	зупинки	
кабіни	на	поверховому	майданчику.

Безпека	і	надійність
-	 запатентована	 компанією	otis	 система	 контролю	

тягових	 ременів	PULSEtm	безперервно	 відстежує	 стан	
сталевих	 канатів	 поліуретанового	 ременя,	 забезпечуючи	
тим	самим	безпеку	і	надійність	ліфта	в	цілому.

EXhibitOrs

��
otis	is	one	of	the	oldest	and	biggest	companies	producing	

lifting	equipment	(elevators,	escalators	and	travellators).	otis	
was	founded	in	1853	in	new	york	city	by	Elisha	otis	who	was	
the	innovator	of	the	safe	elevator:	the	principle	was	based	on	
the	stoppage	of	the	coupe	in	case	of	cable	failure.

otis	 lifting	equipment	 installed	 in	many	high	building,	
such	as	the	Eiffel	tower,	Empire	State	building,	the	Petronas	
towers	and	burj	khalifa.

Statistically,	otis	offers	the	biggest	coverage	in	the	world:	
our	elevators,	escalators	and	travellators	move	over	2	billion	
passengers	daily.

otis	presents	the	gen2	model	–	the	innovative	solution	
that	helps	saving	the	space,	energy	and	money	as	well	as	
providing	environmental	safety.	gen2	elevators	are	specially	
adapted	for	Ukrainian	laws	and	standards	and	help	realizing	
the	most	innovative	architectural	ideas.

due	to	the	constructional	flexibility,	gen2	elevators	might	
be	used	in	both	small	sized	machine	room	(gen2	mr)	as	
well	as	with	no	machine	room	at	all	(gen2	mrL).

gen2	benefits
Environmental	Protection
-	 polyurethane	belts	 and	gearless	 traction	winch	with	

sealed	 bearings	 require	 no	 lubrication;	 lubricant	 free	
technology	pollutes	the	environment	not.

-	compact	gearless	winch	with	energy-saving	regen	
drive	can	save	up	to	75%	energy	compared	to	conventional	
elevator	system	without	regenerative	drive.	it	also	reduces	
operating	costs.

Quality	travel
-	the	use	of	flexible	reinforced	polyurethane	belt	instead	

of	 conventional	 steel	 ropes	 provides	 smooth	 and	 silent	
movement	of	the	elevator	cab.

-	gearless	winch	with	regen	drive	provides	a	high	level	
of	comfort	with	exceptional	precision	stop	at	each	store.

Safety	and	reliability
-	otis’	patented	belt	traction	control	system	continuously	

monitors	 the	PULSEtm	 steel	 ropes	 polyurethane	 strap,	
thus	ensuring	the	safety	and	reliability	of	the	elevator	as	a	
whole.	

otiS

37, Ekskavatorna St.,
03062, Kyiv, Ukraine
Phone: 380 44 490 85 00
Fax: 380 44 490 85 01
e-mail: hqua@otis.com
www.otis.ua
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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	 компанія	 займається	 реалізацією	 котлів,	
розрахунком,	 проектуванням,	 монтажем	 та	
пусконаладкою	систем	опалення	з	теплими	підлогами	
та	електродними	котлами.

Па�Лі� Л.М.
ФОП

УЧа�ниКи ФОрУМУ

�0�

Україна, 79053, м. Львів,
вул. Княгині Ольги 112, 
Магазин «Електроопалення»;
пл. Ринок « Південний», Будмаркет, 
магазин № 23,
Тел.факс: (032) 2955267
 (099) 2724005
 (067) 6701585
 (098) 6729993
 (093) 0976555
 (073) 2239903
e-mail: soncedim@gmail.com
           teplodim7@gmail.com
www.vashkotel.com.ua
www.tepla-pidloga.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 ЛЬ�і�
КОмПанІЯ

вул. Кульпарківська, 93а, 
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: (067) 1539931,
 (050) 5388292, 
 (063) 9917177
Тел./Факс: (032) 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.

ПрОМ�Л�КтрО
КОмПанІЯ

вул. Іскринська, 37, корпус 35-А, 
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (057) 7322210, 7544488
e-mail: sales@promelectro.com
www.promelectro.com
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Виробник	продукції	європейської	якості
для	покрівель,	фасадів	та	будівель	з	ЛСТК
Компанія	Прушиньскі	—	виробниче	підприємство,	

що	входить	до	провідної	європейської	групи	компаній	
Pruszynski,	яка	включає	більше	двадцяти	підприємств	
в	Польщі,	Україні,	Чехії,	Румунії,	Угорщині,	німеччині,	а	
також	має	30-річний	досвід	виробництва	покрівельних	
і	стінових	огороджувальних	конструкцій.

Прушиньскі	 виробляє	 8	 видів	металочерепиці,	
покрівельні	 панелі,	 більше	 30	 видів	 профнастилу	
(в	тому	числі	з	перфорацією),	внутрішні	самонесучі	
касети,	фасадні	 касетони	 і	 панелі,	 сендвіч-панелі,	
конструкційні	 ЛСТК-профілі,	 металеву	 водостічну	
систему.	

Прушиньскі	 є	 комплексним	 постачальником	
будівельних	матеріалів	 (покрівельні	 аксесуари	 та	
плівки,	утеплювачі,	кріплення,	мансардні	вікна	та	ін.)	
на	об’єкти	замовників.

Клієнтами	компанії	є	корпорації	nestle,	danonе,	
kErnEL,	 roshen,	 нібулон	 і	 Тм	 «наша	 Ряба»;	
гіпермаркети	епіцентр,	нова	Лінія,	Леруа	мерлен,	
ашан,	Фоззі,	mEtro,	ТРц	Караван	та	ін.

ПрУШин�ЬКі

вул. Л. Руденко, 6-А, 
м. Київ, 02140, Україна
Тел.: (044) 4927686
Факс: (044) 4927688
e-mail: info@pruszynski.com.ua
www.pruszynski.com.ua

EXhibitOrs
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6-A, Rudenko St., 
02140, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4927686
Fax: +380 44 4927688
e-mail: info@pruszynski.com.ua
www.pruszynski.com.ua

pruSzynSKi

manufacturer	of		European	quality	products	for	roofs,	
facades	and	buildings	of	LgSF

Pruszynski	–	 is	a	production	company,	member	of	
Pruszynski,	the	leading	European	group	of	companies,	
which	unites	more	than	two	dozen	companies	in	Poland,	
Ukraine,	czech	republic,	romania,	hungary,	germany,	
and	has	30	years	of	experience	in	production	of	roofing	
and	wall	cladding	structures.

Pruszynski	 produces	8	 types	of	metal	 tiles,	 seam	
roofing	panels,	more	than	30	types	of	profiled	sheeting	
(including	 perforated	 one),	 internal	 self-supporting	
cassettes,	 facade	 cassettes	 and	 panels,	 sandwich	
panels,	structural	LgSF	sections,	metal	gutter	system.

Pruszynski	is	the	integrated	supplier	of	construction	
materials	 (roofing	 accessories	 and	 foils,	 thermal	
insulation,	 fasteners,	 attic	windows,	 etc.)	 to	 customer	
facilities.

the	company	clients	are	the	following:	corporations	
nestle,	danone,	kErnEL,	roshen,	nibulon	 and	tm	
nasha	ryaba;	hypermarkets	Epicenter,	novaya	Linia,	
Leroy	merlin,	Auchan,	Fozzy,	mEtro,	SEc	caravan	
and	others.	
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р�нОМ�-Партн�р
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Довженка, 6, 
м. Львів, 79070, Україна
Тел.: (032) 2212050
e-mail: viknova_lviv@renome.ua
www.viknova.com.ua

ТОВ	«РенОме-ПаРТнеР»	–	 один	 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 St., 
79070, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2212050
e-mail: viknova_lviv@renome.ua
www.viknova.com.ua
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р�ХаУ
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Машинобудівників, 1, смт. Чабани, 
Київська обл., 08162, Україна
Тел.: 0 800 308888
Тел./Факс: (044) 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: 0 800 308888
Phone/Fax: +380 44 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua
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��р�і�ниЙ Ц�нтр  
ДіаМант
ТзОВ

вул. Кульпарківська, 226, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел./Факс: (032) 2244220
e-mail: secretary@diamant.toyota.ua
www.toyota.lviv.ua/

Продаж	 автомобілів	 марки	 toyota,	 надання	
сервісного	 та	 технічного	 обслуговування,	 кузовний	
ремонт.

EXhibitOrs

��

Sales	 of	 cars	 toyota,	 providing	 service	 and	
maintenance,	body	repair

toyota center lViV 
diamant ltd

226 Kulparkivska Str.,
79071, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2244220
e-mail: secretary@diamant.toyota.ua
http://www.toyota.lviv.ua/



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

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

��р�У� ДіМ

вул. Пилипа Орлика, 24, 
м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, 
Україна
Тел.: (067) 3740279
Тел./Факс: (03244) 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com

Сервус	–	провідна	будівельна	компанія	України,яка	
спеціалізується	на	каркасному	будівництві.Компанія	
«Сервус»	займаєтся	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 Str., 
82100, Drogobych, Ukraine
Phone: +380 67 3740279
Phone/Fax: +380 3244 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com
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�таЛа �н�ргі�

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.

с.Зимна Вода, 3 
Пустомитівський р-н,  Львівська обл., 
81110, Україна,
Тел./факс: (096) 7775677
 (032) 2957700
e-mail: Sale.se@ukr.net
http://stala-energia.com.ua

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.

EXhibitOrs

��

SuStainaBle energy

3, Doroshenka str.,  Zymna Voda, 
Pustomytivskiy distr., 81110, Lviv region, 
Ukraine,
Phone/fax : +380 96 7775677
 +380 32 2957700
e-mail: Sale.se@ukr.net
http://stala-energia.com.ua 
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�УЧа�ниЙ �тиЛЬ
ТОВAРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. О.Пчілки 5в, 
м. Чернівці, 58023, Україна
Тел.: (050) 4388388,
 (067) 6762262
Тел./Факс: (0372) 573779
e-mail: mod-style@ukr.net
www.mod-style.com.ua

ТОВ	 Компанія	 «Сучасний	 стиль»	 –	 офіційний	
представник	 в	 західній	 Україні	 високоякісної	
продукції:

-	Фанера	водостійка	(odEk);
-	 Станції	 біологічного	 очищення	 стічних	 вод	

«toPAS	Sd»;
-	гідроізоляційні	матеріали	від	заводу-виробника	

«Alchimica»;
-	Бітумна	черепиця	(certainteed	та	owens	corning,	

Сша;	ico,	Бельгія,	Канада;	katepal	–	Фінляндія);
-	Системи	утеплення	фасадів	(Термофасад).

EXhibitOrs

8�

the	company	«modern	Style»	is	official	representative	
in	Western	Ukraine	of	high	quality	products:

-	Plywood	waterproof		(odEk);
-	biological	wastewater	 treatment	 stations	«topas	

Sd»;
-	Waterproofing	materials	 from	 the	manufacturer	

«Alchimica»;
-	bitumen	tile	(certainteed	and	owens	corning,	USA;	

ico,	belgium,	canada;	katepal	-	Finland);
-	Facades	systems	(termofasad).

modern Style ltd

5v. O.Pchilky St., 
58023, Chernovtsy, Ukraine
Phone: +380 50 4388388,
 +380 67 6762262
Phone/Fax: +380 372 573779
e-mail: mod-style@ukr.net
www.mod-style.com.ua



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

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

Компанія		«Твій	театр»			займається	
• 	 п р ое к т у ванням , 	 в с та новленням 	 та	

обслуговуванням:	
	 -	систем	автоматизації	«розумний	будинок»	 

	 для	приватного	житла	та	об»єктів	horeca;
	 -	конференц-залів;
	 -	домашніх	кінотеатрів	та	кінозалів;
	 -	систем	озвучення	та	мультирум-систем;
	 -	електричних	та	слабострумних	мереж;
•	дистрибуцією	освітлення	та	електрофурнітури	

торгових	марок	gigambarelli	(it)	та	AdLUX	(cz)

т�іЙ т�атр
ПП

вул. Водогінна, 2, оф. 203,
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: (067) 1103377
Факс: (032) 2602765
e-mail: hifilviv@gmail.com
www.hi-fi.lviv.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ

�

Компанія	 займається	 виготовленням	 та	
збутом	продукції	 для	 утеплення	фасадів	 будинків.	
забезпечуємо	супутніми	матеріалами	та	виконуємо	
монтаж.

т�ПЛиЙ ДіМ

вул. Зелена, 145, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2418036,
 (098) 6177347
e-mail: teplyi-dim@i.ua
www.teplyi-dim.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!	

т�ПЛОКраМ

УЧа�ниКи ФОрУМУ

�8

вул.Галицька, 105 
м. Івано-Франківськ, Україна
Тел.: (050) 9081218 
info@teplokram.com.ua
www.teplokram.com.ua
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т�р�іКнОПЛа�т
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

пр. С. Бандери, 38, 
м. Тернопіль, 46002, Україна
Тел.: (067) 3112288
Факс: (0352) 476162
e-mail: office@viknaroff.com.ua
viknaroff.com

Viknar’off		–	лідер	у	виробництві	металопластикових	
конструкцій	 в	Україні.	Виробництво	розташоване	в	
західній	Україні,	м.Тернопіль,		загальною	площею	40	
тис.	 кв.	м.	Виробничі	потужності	 заводу	складають	
більше	100	000	конструкцій	в	місяць.	Viknar’off	-	одне	з	
найсучасніших	підприємств	віконної	індустрії	повного	
циклу	з	автоматизованим	виробництвом.

Продукція:	 конструкції	 з	 ПВх	 (вікна,	 вхідні	 та	
міжкімнатні	двері),	алюмінієві	конструкції.

Виробниче	обладнання:	UrbAn,	rAPid,	LiSEc,	
byStronic.

наші	 переваги:	 власна	 екструзія	 профілю,		
склопакетна	лінія,	виготовлення	конструкцій	як	з	ПВх	
так	і	з	алюмінію.

EXhibitOrs

�8

Viknar’off	 –	 is	 the	 leader	 of	 PVc	 production	 in	
Ukraine.	 its	manufacturing	unit	 is	 located	 in	ternopil,	
Western	Ukraine	 .	the	plant’s	 production	 capacity	 is	
over	100,000	structures	a	month.														

Viknar’off	–	is	one	of	the	most	modern	fully	integrated	
manufacturers	of	 the	window	 industry	with	automated				
production.	

Products:	 PVc	 constructions	windows,	 front	 and	
interior	doors,	aluminum	constructions.

Production	 equipment:	UrbAn	 ,	rAPid,	 LiSEc,	
byStronic.

	 our	 advantages:	 own	 profile	 extrusion,	 own	
insulation	glass	 	 units	 production	 line,	 both	PVc	and	
aluminum	structures	manufacturing.

terViKnoplaSt
LimitEd	LiAbiLity	comPAny

38, S. Bandery Str.,
46002,Ternopil , Ukraine
Phone: +380 67 3112288
Fax: +380 352 476162
e-mail: office@viknaroff.com.ua
viknaroff.com
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т�рМіт
ПРИВаТне	ПІДПРИємСТВО

вул. Щирецька, 7а , 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: (032) 2474770,
 (050) 4304917
Факс: (032) 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	ін.).

матеріали	 для	 г ідроізоляці ї , 	 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
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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
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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т�ХнОБазаЛЬт-ін���т
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. М.Омеляновича-Павленка, 4/6, оф.1105, 
м. Київ, 01010, Україна
Тел.: (044) 2809361
Факс: (044) 2806164
e-mail: sales@technobasalt.com
www.technobasalt.com

Компанія	«Технобазальт-Інвест»	є	одним	зі	світових	
лідерів	 з	 виробництва	 безперервного	 базальтового	
волокна	 та	 продукції	 на	 основі	 базальтових	 волокон:	
трощеного	базальтового	ровінгу,	рубаного	базальтового	
ровінгу	(базальтова	фібра)	та	композитної	базальтової	
арматури.	

Сфери	 застосування 	 базальтово ї 	 ф ібри :	
дрібнодисперсне	 армування	 бетону,	 виготовлення	
вогнетривких	будівельних	матеріалів,	фрикційні	матеріали	
(гальмівні	колодки,	накладки),	неткані	матеріали	(мати,	
вуалі),	 звукоізоляційні	 та	 теплоізоляційні	 матеріали	
(технічні	 тканини,	 стрічки),	 легкі	 термопластики,	
композитні	вироби,	виготовлені	по	технології	bmc/Smc	
(внутрішня	 обшивка	 салонів	 легкових	 автомобілів),	
набивання	глушників.	

Основні	 властивості	 базальтової	 фібри:	 3-d	
армування	сумішей,	діелектричність,	корозійна	та	хімічна	
стійкість,	покращення	морозостійкості	та	термостійкості	
матеріалів,	армованих	базальтовою	фіброю.

Сфери	 застосування	 композитної	 базальтової	
арматури:	армування	конструкцій	в	умовах	високої	корозії	
(фундаменти,	стоки,	канали,	портові	споруди,	укріплення	
берегової	лінії),	армування	бутонів	(сейсмостійкі	споруди,	
промислові	підлоги,	пінобетонні	та	газобетонні	блоки),	
будівництво	доріг,	мостів,	злітних	смуг.

Основні	 властивості	 композитної	 базальтової	
арматури:	 в	 4	 рази	легше	від	 сталевої	 арматури,	 в	 3	
рази	міцніше	сталевої	арматури,	абсолютна	корозійна	
стійкість	в	усіх	середовищах,	діелектричність,	відсутність	
електрохімічної	корозії,	однаковий	з	бетоном	коефіцієнт	
розширення,	 не	 потребує	 зварювальних	 робіт,	 не	
потребує	 спеціальних	 вантажопідйомних	механізмів,	
строк	служби	більше	50	років.

Комбіноване	 використання	 базальтової	фібри	 та	
композитної	базальтової	арматури	є	найкращим	вибором	
щодо	 збільшення	довговічності	 бетонних	 конструкцій,	
особливо	в	умовах	агресивних	середовищ.

EXhibitOrs
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the	 «technobasalt-invest»	 LLc	 company	 is	 one	 of	

the	 world’s	 leading	manufacturers	 of	 continuous	 basalt	
monofilaments	 and	products	 based	on	 it:	 assembled	basalt	
roving,	chopped	basalt	roving	(basalt	fiber)	and	composite	basalt	
rebar.	our	company	has	produced	basalt	products	since	2004	
under	a	single	trading	technobasalt	™	brand.	

basalt	fiber	has	the	operating	temperature	from	-260°c	to	
+680°c	and	is	an	absolute	insulator.	the	basalt	fiber’s	tensile	
strength	is	2.5	times	of	the	alloy	steel’s	strength	and	1.5	times	
-	the	glass	fiber’s	strength.	

the	«technobasalt-invest»	LLc	basalt	fiber	is	temperature	
and	chemical	resistant,	it	increases	the	impact	resistance	and	
improves	the	abrasion	index	of	concrete,	providing,	thus,	the	
durability	of	 the	concrete	structure.	 in	addition	 to	eliminating	
shrinkage	cracks,	basalt	fiber	improves	the	characteristics	of	
concrete	compressive	and	 tensile	bending	strengths	 to	48%	
and	58%	respectively.	bFrc	(basalt	fiber	reinforced	concrete)	
possesses	 a	 very	 important	 quality	 for	 concrete	 by	 rapidly	
gaining	the	initial	strength.

Areas	 of	 basalt	 fiber	 use:	 fine	 concrete	 reinforcement,	
making	refractory	building	materials,	 friction	materials	(brake	
pads,	 linings),	 nonwovens	 (mats,	 veils),	 heat	 and	 sound	
insulation	materials	 (technical	 fabrics,	 ribbons),	 lightweight	
thermoplastic	 composite	 products	 manufactured	 using	
technology	bmc	 /	Smc	(internal	ceiling	salon	cars),	stuffing	
mufflers.

basic	 properties	 of	 basalt	 fiber:	 3-d	 reinforcement	 of	
mixtures,	 non-conduciveness,	 corrosion	 and	 chemical	
resistance,	 improved	heat	 resistance	and	 cold	 resistance	of	
materials.

	Applications	 of	 composite	 basalt	 rebar:	 reinforcing	
structures	under	high	corrosion	 (foundations,	drains,	canals,	
port	 facilities,	 strengthening	 the	 coastline),	 reinforcing	 buds	
(earthquake-resistant	 buildings,	 industrial	 floors,	 concrete	
and	aerated	concrete	blocks),	construction	of	roads,	bridges,	
runways.

the	main	 properties	 of	 composite	 basalt	 rebar:	 4	 times	
lighter	than	steel	bars,	3	times	stronger	than	steel	bars,	absolute	
corrosion	resistance	in	all	environments,		non-conduciveness,	
no	 galvanic	 corrosion,	 the	 same	expansion	 coefficient	with	
concrete,	 does	 not	 require	 welding	 and/or	 special	 lifting	
mechanisms,	service	life	more	than	100	years.	

the	 combined	use	of	 basalt	 fiber	 and	basalt	 composite	
rebar	is	the	best	choice	to	increase	the	durability	of	concrete	
structures,	especially	in	aggressive	environments.	

tEChnObAsALt-invEst LLC

4/6, M. Omelianovycha-Pavlenka St., of. 1105,
01010, Kiyv, Ukraine
Phone: +380 44 2809361
Fax: +380 44 2806164
e-mail: sales@technobasalt.com
www.technobasalt.com
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тОргО�иЙ ДіМ �и�т�Ми  
Б�зП�Ки
ТзОВ

вул. Хімічна, 4, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел./Факс: (032) 2455048
e-mail: info@tdsb.com.ua
http://tdsb.com.ua/

наше	 підприємство	 являється	 офіційним	
постачальником	в	Україні	систем	блискавкозахисту	
ELko-biS	(Польща)	та	кабельних	електричних	систем	
опалення	ELEktrA	(Польща).

на	 ринку	 систем	 безпеки	 та	 електропідігріву	
існує	 велика	 кількість	 виробників.	Досвід	 показує,	
що	якість	обладнання	більшості	наших	конкурентів	
не	витримують	випробовування	часом.

У	нас	є	переваги,	які	допомагають	нам	будувати	
успіх	наших	клієнтів.	Перш	за	все	це	–	Якість!

Обладнання	ELko-biS	та	ELEktrA	перевірене	
часом	на	багатьох	об’єктах	України	та	світу.

Системи	блискавкозахисту	ELko-biS	мають	всі	
необхідні	сертифікати	та	пройшли	випробування	на	
стійкість	 після	 удару	 блискавки,	 а	 також	на	 якість	
оцинкованих	поверхонь.

нагрівальні	електричні	кабелі	ELEktrA	проходять	
не	 вибірковий,	 а	 повний	 контроль	 кожної	 одиниці	
продукту	 під	 максимальним	 навантаженням	 на	
заводських	лабораторіях,	що	дозволяє	гарантувати	
клієнту	 безвідмовну	 роботу	 системи	електричного	
опалення	понад	20	років	і	вище.

ці	та	 інші	фактори	дозволяють	нам	отримувати	
схвальні	відгуки	наших	партнерів	та	клієнтів.

наш	ДеВІз
«Торговий	 дім	 «Системи	 Безпеки»	 –	 «є	 речі	

дорожчі	за	гроші!»

EXhibitOrs
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our	enterprise	appears	an	official	supplier	in	Ukraine	
of	 the	systems	protecting	 from	 lightning	of	ELko-biS	
(Poland)	 and	 cable	 electric	 systems	 of	 heating	 of	
ELEktrA	(Poland).

there	 is	 plenty	 of	 producers	 at	 the	market	 of	 the	
systems	protecting	from	lightning	of	safety	and	electric	
heating.	Experience	 shows	 that	 quality	 of	 equipment	
of	 our	most	 competitors	 is	 not	maintained	 by	 tests	
sometimes.

We	have	advantages	which	help	us	to	build	success	
of	our	clients.	Foremost	it	is	Quality!

the	equipment	of	ELko-biS	and	ELEktrA	is	tested	
on	many	buildings	of	Ukraine	and	world.

the	systems	of	protecting	from	lightning	of		ELko-
biS	have	all	necessary	certificates	and	tests	on	firmness	
after	a	thunderbolt,	and	also	on	quality	of	the	zincked	
surfaces.

the	heater	electric	cables	of	ELEktrA	are	tested	
not	preferentially,	but	there	is	complete	control	of	every	
unit	 of	 product	 under	 the	maximal	 loading	on	 factory	
laboratories,	that	allows	to	avouch	for	a	client	faultless	
work	of	the	system	of	the	electric	heating	over	20	years	
and	higher.

these	and	other	factors	allow	us	to	get	the	approving	
reviews	of	our	partners	and	clients.

oUr	motto
«trading	 house	«Security	 systems»	–	 there	 «Are	

things	dearer	than	money!»

trADinG hOUs� sECUritY 
SyStemS llc

4, Khimichna Str., 
79019, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2455048
e-mail: info@tdsb.com.ua
http://tdsb.com.ua/
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Компанія	 Торгпромконтракт	 робить	 інноваційні	
композитні	 будівельні	 матеріали,	 які	 отримали	
визнання	 в	 розвинених	 країнах	 і	 країнах	 СнД.	
Компанія	 активно	 розвиває	 дилерську	 мережу	
приділяючи	 особливу	 увагу	 підтримці	 партнерів	 і	
маркетингу.

Під	 торговою	 маркою	ArVit	 випускається	
композиційна	 полімерна	будівельна	арматура,	 яка	
покликана	служити	заміною	сталевій	арматурі,	з	метою	
збільшити	надійність	бетонних	конструкцій,	поліпшити	
екологічність	будівель,	підвищити	ефективність	робіт	
із	спорудження	залізобетонних	конструкцій

тОргПрОМКОнтраКт
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Ливарна, 2-б, 
м. Дніпро, 49044, Україна
Тел.: (067) 6408844,
 (050) 4608844
Тел./Факс: (056) 3767172
e-mail: info@arvit.com.ua
www.arvit.com.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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ФОП	 Турів	 В.Ф.	 займається	 будівництвом	 та	
ремонтом	будівель	і	споруд,	продажем	будівельних	
матеріалів,	 виробництвом	дрібно-штучних	стінових	
виробів	 (блоків)	 та	 пріоритетним	 напрямком	 є	
виробництво	цегли	облицювальної	 сухопресованої	
кольорової.	

Підприємство	на	ринку	виробництва	кольорової	
облицювальної	 цегли	 з	 2005	 року	 і	 є	 в	 західному	
регіоні	 першим	 і	 одним	 з	 найбільших	 виробників	
даного	виду	будівельної	продукції.

ми	 пропонуємо	 найбільший	 асортимент	
облицювальної	цегли	за	 кольорами	та	формами	 із	
додержанням	високої	якості	продукції.

тУрі� �а�иЛЬ Ф�ДОрО�иЧ
ФОП

вул. Соборна, 116 , 
м. Надвірна, Івано-Франківська обл., 
78400 , Україна
Тел.: (096) 9602007
Тел./Факс: (03475) 20387
e-mail: turivv@ukr.net
www.bud-turiv.if.ua
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Уні��р�аЛЬні  
заХи�ні  
ПОКритт�
ТОВаРИСТВО	 
з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

бул. Івана Лепсе, 87, 
м. Київ, 03126, Україна
Тел.: (063) 8715098
Тел./Факс: (044) 3619459,  5001794
e-mail: info@uzp.co.ua
www.uzp.co.ua

Розробка,	виробництво	та	нанесення	спеціальних	
поліуретанових	 матеріалів	 для	 будівництва	 і	
промислового	 використання,	 для	 проведення	
різноманітних	 гідроізоляційних	 робіт,	 захисту	 та	
відновлення	металевих,	 бетонних,	 залізобетонних	
і	 дерев‘яних	 конструкцій	 і	 будівель,	 техніки	 й	
обладнання.	гарантія	20	років.

EXhibitOrs
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development,	manufacturing	 and	 application	 of	
the	 special	 polyurethane	 compounds	 for	 construction	
and	industrial	usage,	for	different	waterproofing	works,	
protection	and	recovery	of	metal,	concrete,	reinforced	
concrete	and	wooden	structures,	facilities	and	equipment.	
20	years	of	warranty.

uzp ltd.

87, Ivana Lepse Ave.,  
03126, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 63 8715098
Phone/Fax: +380 44 3619459,  5001794
e-mail: info@uzp.co.ua
www.uzp.co.ua
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Ф-т�Х
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. Довбуша, 7, с. Новиця,  
Калуський р-н, Івано-Франківська обл., 
77360, Україна
Тел.: (050) 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua

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

ТОВ	«Ф-Тех»	виготовляє	павільони	для	басейнів	
за	індивідуальними	параметрами	замовлення.	

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

з	нами	літо	триває	довше!

EXhibitOrs
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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
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ФЛО��К�
ПРИВаТне	ПІДПРИємСТВО

провулок Будівельників 1Б, офіс 37,  
м. Біла Церква, Київська обл., 
09113, Україна
Тел./Факс: (045) 6344633
e-mail: info@flowex.com.ua
www.flowex.com.ua

Підприємство	 «Фловекс»	 спеціалізується	 на	
реалізації	 промислового	 насосного	 обладнання	
для	складних	технологічних	процесів,	видобування	
матеріалів, 	 г ідротранспорту. 	 ми	 працюємо	
з	 шламовими,	 абразивними,	 мультифазними,	
хімічними,	високотемпературними	середовищами.

Представляючи	 	на	території	України	провідних	
світових	 виробників,	 	 підприємство	 «Фловекс»	
пропонує	Вам	розглянути		можливість	використання	
на	 Вашому	 підприємстві	 насосного	 обладнання	
найвищої	якості.

EXhibitOrs
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Enterprise	 «Floveks»	 specializes	 in	 the	 supply	 of	
industrial	pumping	equipment	for	complex	manufacturing	
processes,	production	materials	and	hydrotransport.	We	
work	with	 sludge,	 abrasive,	multyfaznymy,	 chemical,	
high-temperature	environments.

introducing	 in	Ukraine	 leading	manufacturers,	 the	
company	 «Floveks»	 offers	 to	 consider	 using	 in	 your	
enterprise	pumping	equipment	of	the	highest	quality.

fLOWEX
PE

1B,office 37, line Budivel’nikiv  
09113, Bila Cerkva, Kyiv region, Ukraine
Phone/Fax: +380 45 6344633
e-mail: info@flowex.com.ua
www.flowex.com.ua
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Компанія	«шилд	Україна»	працює	на	українському	
ринку	з	2010	року	і	успішно	реалізує	захисні	накриття,	
огорожі	та	аксесуари	для	басейнів	по	всій	території	
України.	Основним	напрямом	компанії	є	поставка	 і	
монтаж	захисних	накриттів	та	огорож	як	для	приватних	
зовнішніх	басейнів,		так	і	для	громадських	басейнів,	
що	 розташовані	 в	 готельних	 комплексах,	 базах	
відпочинку	 і	 заміських	 ресторанах.	накриття	 для	
басейну	ShiELd	вирізняється	стійкістю	до	високих	
навантажень,	 легкістю,	 простотою	 експлуатації,	
ціновою	 доступністю,	 високою	 якістю	 і	 тривалим	
терміном	служби,	що	підтверджує	10	річна	гарантія.	

захисні	накриття	та	огорожі	ShiELd	–	надійний	
спосіб	 заощадити	 ваш	 час	 та	 кошти,	 підвищити	
ефективність	експлуатації	вашого	басейну,	а	також	
захистити	ваших	близьких	і	домашніх	улюбленців,	які	
перебувають	в	навколобасейновій	зоні.

ШиЛД УКраЇна
ТОВаРИСТВО	з	ОБмеженОю	
ВІДПОВІДаЛьнІСТю

вул. М.Грінченка, 18,  
м. Київ, 03039, Україна
Тел.: (097) 9544545
Тел./Факс: (044) 3603144
e-mail: sales@shieldcover.com.ua
shieldcover.com.ua



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

р�КЛаМна КаМПані� р�КЛаМна КаМПані�

В СПЕЦІаЛІзОВаНІЙ ПРЕСІ:
-	 газета	«Деревообробник»	....................... .(м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«Profbuild»	......................................(м.	Київ,	Україна)
-	 журнал	«мир	проектов»	.............................(м.	Київ,	Україна)
-	 журнал	«аква-Терм»	...................................(м.	Київ,	Україна)
-	 журнал	«аспекти	Будівництва»	............... (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«Будівельний	журнал»	..................(м.	Київ,	Україна)
-	 журнал	«Бізнес	і	безпека»	..........................(м.	Київ,	Україна)	
-	 журнал	«Дім	Ідей»	....................................(м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«Оборудывание	и	Инструмент»	...(м.	Київ,	Україна)
-	 журнал	«метал	Дайджест»	........................(м.	Київ,	Україна)
-	 журнал	«Будексперт»	...............................(м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«Кераміка»	.....................................(м.	Київ,	Україна)
-	 журнал	«Професійне	фарбування»......... (м.	Львів,	Україна)

а ТакОЖ В НаСТУПНИХ ВИДаННЯХ:
-	 газета	«афіша	Прикарпаття»
 ................................................ (м.	Івано-Франківськ,	Україна)
-	 газета	«Від	і	до»...................................(м.	Чернівці,	Україна)
-	 газета	«газета	в	дорогу»	.......................... (м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«газета	Реклама»	..... (м.	Івано-Франківськ,	Україна)
-	 газета	«закарпатські	оголошення»	.... (м.	Ужгород,	Україна)
-	 газета		по-львівськи	..................................(м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«Львівська	пошта»	........................ (м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«неділя»	................................... (м.	Ужгород,	Україна)
-	 Бюлетень	«Перевізник»	..............................(м.	Київ,	Україна)
-	 газета	«ПРеСС	БИРжа»	...... (м.	Дніпропетровськ,	Україна)
-	 журнал	«Бізнес	пропозиція»	.................... (м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«Львівські	оголошення»	................ (м.	Львів,	Україна)

РЕкЛаМа На РаДІО:
-	 Радіо	Люкс	(Львів,	Рівне,	Ужгород)
-	 Радіо	«західний	полюс»	(Івано-Франківськ)
-	 Радіо	«Ух»	(Тернопіль)
-	 Радіо	«галичина	Фм»	(Львівська	обл.,	Тернопільська	обл.,	 
	 Волинська	обл.,	Рівненська	обл.)
-	 Радіо	«Львівська	хвиля»
-	 «наше	Радіо»
-	 «авто	Радіо»
-	 Радіо	«П’ятниця»
-	 Радіо	«енерджі»
-	 «Рето	Фм»
-	 Радіо	«еРа»
-	 Внутрішня	мережа	супермаркетів	«Сільпо»,	9	магазинів
-	 Внутрішня	мережа	гіпермаркетів	«епіцентр»,	4	магазини

ТЕЛЕВІзІЙНа РЕкЛаМа:
-	 «5-ий	канал»
-	 «24»

ПІДТРИМка В МЕРЕЖІ INTERNET:
-	 https://dom.ria.com/ru/news/209840.html
-	 http://infomisto.com/uk/rivne/anons/vystavky/gal-ekspo
-	 http://news.kompass.ua/news/vesnjanij_budivelnij_forum_ 
	 najbilsha_specializovana_podija_zakhidnogo_regionu/2016- 
	 12-13-41202
-	 http://biznes-pro.ua/index.php?page=8&tip=2
-	 http://priceua.com/
-	 http://www.informdom.com/sobytiya/vesennii-stroitelnyi-forum- 
	 2017.html
-	 http://www.budexpert.ua/
-	 http://budport.com.ua/exhibitions
-	 http://dom.ukrbio.com/ua/exhibitions/
-	 http://renewable.com.ua/
-	 http://stroiportal-dnepr.com/
-	 https://ibud.ua/ru/novost/vesenniy-stroitelnyy-forum-2017-17601
-	 http://mybud.com.ua/vustavku_konferencii/2017/109
-	 http://profbuild.in.ua/typography.html
-	 http://www.stroymart.com.ua/ru/news/28939/
-	 http://www.west-info.com.ua/predpriyatiya/gal-ekspo/
-	 http://www.west-info.com.ua/predpriyatiya/gal-ekspo/
-	 https://metaltechcomua.blogspot.com/p/blog-page_9661.html
-	 http://elektrovesti.net/event/138_vesnyaniy-budivelniy-forum
-	 http://www.iec-expo.com.ua/es-2017.html
-	 http://www.biz-info.com.ua/news/uchast-u-budekspo-vesna- 
	 2017
-	 http://www.esco.co.ua/calendar.html
-	 http://www.business.dp.ua/build/bvist.htm
-	 http://budboard.com.ua/article-view-38.html
-	 http://www.budpalata.com.ua/uk/kalendar-sobytij/
-	 http://pobudovano.com.ua/news/publications
-	 https://perevozka24.com.ua/expo/vesnyaniy-budvelniy-forum
-	 http://vertaki.com.ua/category/vystavki/
-	 http://zuap.org/news/budivelnyy-forum-zaproshuye-vsih-do- 
	 lvova
-	 http://berator.com.ua/
-	 https://jaluzi-info.ua/exhibitions/view/22.htm
-	 http://novobudovy.com/
-	 https://worldexpo.pro/exhibition/vesenniy-stroitelnyy-forum
-	 http://vlasnyky-lviv.at.ua/news/vesnjanij_mizhnarodnij_ 
	 budivelnij_forum/2017-03-07-1657
-	 http://est.ua/press/1273372/
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р�КЛаМна КаМПані� �П�ЦіаЛЬні ПОД�Ки

	 Дирекція	�есняного 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 міській раді 
 генеральному Партнеру royal Construct
 Офіційному �понсору Avalon inc.
 Офіційному Партнеру  rehau
 Конфедерації будівельників України
 �сеукраїнській спілці виробників будівельних  
 матеріалів
 Українській раді по зеленому будівництву
 національному �оюзу архітекторів України
	 Вц	«Південний-�К�ПО»
	 ТзОВ	«галекспосервіс»
	 ТзОВ	 «агентство �кономічної Безпеки  
 «�ФОрт»
	 ПраТ	«�віт друку»
	 Фірмі	«Керамет»
та	учасникам	форуму	за	проведення	презентацій.

-	 http://zhytlonews.com/news/jarmarok_novobudov/2017-01-16- 
	 4232
-	 http://proektant.ua/content/2008.html
-	 http://meget.kiev.ua/news/31484-u-lvovi-21-24-bereznja- 
	 vidbudetsja-jarmarok-novobudov/

зОВНІШНЯ РЕкЛаМа:
-	 4	рекламні	установки	в	центральній	частині	м.	Львова;
-	 500	 плакатів	 розміщених	 на	 інформаційних	 стендах	 
	 новобудов	м.	Львова
-	 100	плакатів	розміщених	на	дошках	оголошень	м.	Львова

заПРОШЕНО:
-	 20	 000	 керівників	 установ	 і	 організацій	 західного	 регіону	 
	 України,	спеціалістів	підприємств	галузі

цей	каталог	протягом	року	буде	доступним	 
на	web-сторінці	ПраТ«гал-еКСПО»® 

в	мережі	Іnternet
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��і а�тОр�ЬКі Пра�а наЛ�ЖатЬ 
Прат «гаЛ-�К�ПО»®

	 ПраТ	 «гал-еКСПО»®	 надає	 послуги	
з 	 р озм іщення 	 ре к лами 	 в 	 у с і х 	 зм І ,	
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	 в ідповідальност і 	 та	
покриття	моральних	 чи	матеріальних	 збитків,	
завданих	 в	 результаті	 помилково,	 невірно	
чи	 з	 недогляду	 внесених	 даних,	 відсутності	
перекладу	 спеціальних	 термінів	 у	 випадку	
ненадання	оригіналу	текстів	англійською	мовою,	
виключаються.

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