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Програма роботи 
���н�нОгО БУДі��ЛЬнОгО ФОрУМУ

28 БЕРЕзНЯ
11.00 – 11.30 ОФіЦіЙн� �іДКритт� ФОрУМУ
11.30 – 16.00  наукова конференція «Перспективи  
    впровадження  інновац ійних  
    технологій Європейського типу у  
    житловому будівництві».

Організатори: Львівська обласна державна 
 адміністрація,
 Львівська обласна рада,
 ГО «Ліга кіл паливно-енергетичного  
 комплексу»,
 Національний університет 
 «Львівська політехніка»,
 Інститут будівництва та інженерії  
 довкілля,
 Громадська рада при ЛОДА, 
 Громадська експертно-аналітична  
 група з розвитку ПЕК Львівщини.
Місце проведення: Великий конференц-зал

14.00 – 15.00 Workshop на тему�  Курс для  
    керівника� �к продати товари та  
    послуги для будівництва через  
    соцмережі та інші інтернет-канали. 

Організатор: IMAGO – маркетингова агенція. 
Місце проведення: Малий конференц-зал

29 БЕРЕзНЯ
11.00 – 11.30 і н н о в а ц і й н і  м а т е р і а л и ,  
    технології будівництва об’єктів  
    транспортної інфраструктури.

Доповідач: Мельник В.К. лауреат Державної  
 премії України в галузі науки і техніки,  
 академік Академії будівництва  
 України. 
Місце проведення: Бізнес-зона

11.30 – 14.30 �иїзне засідання Комітету з питань  
    будівельної галузі та енерго- 
    ефективності німецько-Української  
    промислово-торговельної палати  
    (AhK Ukraine).
    «німецькі стандарти якості та  
    використання енергоефективних  
    технологій у будівництві.

Організатор: Комітет з питань будівельної  
 галузі та енергоефективності  
 Німецько-Української промислово- 
 торговельної палати. (AHK Ukraine).
Місце проведення: Великий конференц-зал

14.30 – 15.30 «застосування системи утеплення  
    AEROC Energy в будівництві».

Організатор: компанія АЕРОК, виконавчий  
 директор Всеукраїнської асоціації  
 автоклавного газобетону Сиротін  
 Олег
Місце проведення: Великий конференц-зал

11.30 – 13.00 Панельна дискусія «Будівельник 21  
    століття».
    Питання панельних дискусії – 
    професійна освіта, сукупний дохід  
    (з /п+ бонуси),  безпека праці,  
    інструменти, робітничі династії та  
    створення фоп, автоматизація на  
    об’єктах.

Організатори: Асоціація Будіндустрія.
Місце проведення: Бізнес-зона

13.00 – 14.00 Правовий аудит об’єктів нерухомості  
    к р і з ь  п р и зму  і н вес т и ц і й н и х  
    ризиків.

Доповідач: Володимир Піцикевич, кандидат  
 юридичних наук, адвокат.
Місце проведення: Бізнес-зона

11.00 – 12.00 Workshop на тему�  Курс для  
    керівника� �к продати товари та  
    послуги для будівництва через  
    соцмережі та інші інтернет-канали. 

Організатор: IMAGO – маркетингова агенція.
Місце проведення: Малий конференц-зал

30 БЕРЕзНЯ

14.00 – 15.00 Workshop на тему�  Курс для  
    керівника� �к продати товари та  
    послуги для будівництва через  
    соцмережі та інші інтернет-канали.

Організатор: IMAGO – маркетингова агенція.
Місце проведення: Великий конференц-зал

11.00 – 13.00 Кадрова біржа. �ервіс Бізнес  
    асоціацій для побудови успішної  
    кар ’єри  учн ів ,  ст удент ів  та  
    незайнятих працівників.

Організатори: Асоціація Будіндустрія.
Місце проведення: Бізнес-зона

14.30 – 15.30 «архітекторе,  продавай себе  
    правильно».

Доповідач:  Михайло Дьомшин, засновник  
 інтернет-журналу FAQinDecor.
Місце проведення: Бізнес-зона
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31 БЕРЕзНЯ

11.00 – 13.00 Панельна дискусія «Шевченкова  
    мрія». Основна ідея� побудова  
    хати т.г. Шевченка за реальними  
    кресленнями. Шляхи реалізації  
    проекту створення історично- 
    автентичного простору в якому  
    будуть відтворені елементи побуту  
    та технологій відповідного періоду. 

Організатори: Асоціація «Будіндустрія»,  
 Товариство Т.Г. Шевченка,  
 представники культурних,  
 мистецьких кіл та бізнес- 
 середовища.
Місце проведення: Бізнес-зона
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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	оцинкованих	сталевих	листів,	покритих	
захисним	і	декоративним,	а	сердечник	виконаний	з	
високоякісного	пінополіуретану	і	мінеральної	вати.

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

iNtER-bUD

УЧа�ниКи ФОрУМУ EXhibitORs
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Representation	of	Italian	company,	L’ISOLANtE	k-
FLEX,	a	world	leader	in	the	design	and	development	of	
innovate	engineered	solutions	for	thermal	and	acoustic	
insulation	systems	for	the	industrial,	HVAC	market.

K-ФЛ�К� УКраЇна

вул. Новокостянтинівська, 9,  
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: 38 044 4904040
e-mail: info@k-flex.ua
www.k-flex.ua

Представництво	італійської	компанії	L’ISOLANtE	
k-FLEX,	 світового	 лідера	 у	 розробці	 та	 розвитку	
інноваційних	інженерних	рішень	теплової	та	акустичної	
ізоляції	для	промисловості,	кліматичного	ринку.

K-fLEX UKRAiNE

9, Novokostyantynivska Str.,  
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 4904040
e-mail: info@k-flex.ua
www.k-flex.ua
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Landscape	design	Studio	 «Amazing	gardening»	
is	the	official	distributor	of	the	materials	for	green	roofs	
of	Optigreen	company	 in	Ukraine.	Our	company	sells	
materials,	provides	consultations	in	landscaping	of	roofs,	
also,	we	do	design	and	 realization	of	 flat	and	pitched	
green	roofs.

OPtiGREEN УКраЇна

вул.Карла-Маркса, 201А, офіс 2.  
с.Віта-Поштова, (на території роз-
плідника декоративних рослин «Єва»), 
Київська обл., Україна
Тел.: 38 093 5321640
 38 050 5263220
e-mail: info.optigreen@gmail.com
www.optigreen.com

Студія	 ландшафтного	 дизайну	 «Вишукане	
садівництво»	є	офіційним	дистриб’ютором	матеріалів	
для	 зелених	 дахів	 компанії	 Optigreen	 в	 Україні.	
Наша	 компанія	 займається	 продажем	метеріалів,	
консультує	 у	 питаннях	 озеленення	 дахів,	 а	 також	
проектує	і	реалізовує	плоскі	та	скатні	зелені	дахи.

OPtiGREEN UKRAiNE

201A, office 2, Karla-Marksa Str., 
Vita-Poshtova, Ukraine
Phone: 38 093 5321640
 38 050 5263220
e-mail: info.optigreen@gmail.com
www.optigreen.com
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Компан ія 	 P l i se lux 	 – 	 п ідприємство , 	 що	
спеціалізується	на	сонцезахисних	системах,	а	саме	
жалюзі-плісе.Наша	 компанія	 займається	 власним	
виготовленням	плісе,	тканевих	ролет	та	реалізацією	
продукції,	як	індивідуальним	клієнтам,	так	і	шляхом	
дилерської	мережі.	

Велика	колекція	зразків,	висока	якість	продукції	
та	взаємовигідна	цінова	політика	–	ключові	фактори,	
які	дозволяють	нам	залишатися	лідерами	на	ринку	
сонцезахисних	систем.

жалюзі-плісе	 –	 це	 сучасний,	 елегантний	 та	
практичний	 спосіб	 оздоблення	 вікон,що	 створює	
приміщенню	неповторний	вигляд.Унікальна	перевага	
системи	в	тому,що	дозволяє	тканині	рухатись	зверху	
вниз	так	і	знизу	вверх.	Плісе	можуть	використовуватись	
у	всіх	типах	вікон	в	тому	числі	мансардних,	зимових	
садах	,	арках,	трапеціях..	

це	насправді	унікальний	продукт.

PLisELUX  КОМПані�

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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ТЦ “Омега-Люкс”
м. Червоноград, Львівська обл., 
80100, Україна
Тел.: 38 098 7437056
 38 063 6257494
e-mail: Serg-Rolos@i.ua
www.pliselux.com.ua/
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NORMAIZOL	Ltd.	was	founded	in	2000.	As	of	today,		
we	is	one	of	the	industry-leading	manufacturers	of	heat-,	
hydro-,	noise-	and	vibration-insulating	materials	as	well	
as	the	products	related.	

the	 outputs	 of	 NORMAIZOL	 LLC	 are	 in	 high	
requisition	all	over	Ukraine	and	abroad	because	of	 its	
compliance	with	strict	requirements!

ALENOR®	butyl	rubber	has	been	used	by	NORMAIZOL	
since	2016.	we	expanded	the	production	by	butyl-rubber	
process	line	launch	in	the	summer	of	2017.	

Stable	high	quality	products	comply	with	Ukrainian	
and	European	Codes	for	the	Construction.	Complying	
with	 the	 European	 quality	 standards,	 NORMAIZOL	
is	 certified	 under	 ISO9001:	 2015.	 It	 confirms	 the	
achievements	 based	on	 the	 best	world	management	
practices.		we	use	german,	Swiss	and	Italian	operating	
machinery.

OUR	tRAdEMARkS:
Alenor®	tM,	Alufoam®	tM,	Aluholst®	tM,	Folar®	tM,	

terafom®	tM,	Normatube™.

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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тМ ALENOR
ТОВ	НОРМАІЗОЛ

вул. Ак.Кримського, 4а, оф. 407,
м. Київ, 03142, Україна
Тел.: 38 044 4512779
e-mail: office@normaizol.ua
www.alenor.com.ua,
www.normaizol.com

Компанія	«НОРМАІЗОЛ»	заснована	в	2000	році.	
На	сьогодення	ми	є	одним	із	лідерів	у	виробництві	
тепло-,	гідро-,	шумо-	і	віброізоляційних	матеріалів,	а	
також	супутніх	товарів.

Продукція	 ТОВ	 «НОРМАІЗОЛ»	 користується	
активним	 попитом	 у	 всіх	 регіонах	 України	 і	 за	
кордоном	завдяки	її	відповідності	високим	вимогам!

З	2016	року	компанією	«НОРМАІЗОЛ»	запущено	
виробництво	 виробів	 на	 основі	 бутилкаучуку	
ALENOR®.	 Влітку	 2017	 року	 ми	 розширилися	 й	
налагодили	нову	лінію	з	виробництва	бутилкаучукових	
виробів.	

Продукція	стабільно	високої	якості.	Наші	товари	
стандартизовані	 під	 українські	 та	 європейські	
будівельні	 норми.	Бажаючи	досягти	 європейського	
рівня	якості,	наша	компанія	пройшла	сертифікацію	
на	 відповідність	 стандартам	 ISO	9001:	 2015,	що	 є	
підтвердженням	досягнень,	 заснованих	на	 кращих	
світових	практиках	управління.	Ми	використовуємо	
німецьке,	 швейцарське	 й	 італійське	 виробниче	
обладнання.

Наші	 торгові	марки:	 ТМ	Alenor®,	 ТМ	Алюфом®,	
ТМ	 Алюхолст®,	 ТМ	 Фолар®,	 ТМ	 Терафом®,	 ТМ	
Normatube™.

тМ ALENOR
NORMAIZOL	Ltd

off. 407, 4a, Academic Krymskii Str., 
03142, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 4512779
e-mail: office@normaizol.ua
www.alenor.com.ua,
www.normaizol.com
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LLC	«Aeroc»	–	the	leader	of	the	market	of	cellular	
concrete	autoclaved	in	Ukraine	and	is	the	biggest	supplier	
of	aerated	concrete	under	the	brand	name	AEROC	in	all	
regions	of	the	country.	Products	are	manufactured	in	two	
plants	located	in	the	city	of	Berezan	and	Obukhov	kyiv	
region	and	its	quality	meets	the	highest	requirements	of	
Ukrainian	and	European	standards

а�рОК
ТЗОВ

вул. Промислова 6, 
м. Обухів, Київська обл., 08700, Україна
Тел.: 38 044 3913090
 38 067 4404639; 3068792
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua

ТОВ	 «Аерок»	 є	 лідером	 ринку	 виробів	 з	
ніздрюватого	 бетону	 автоклавного	 твердіння	 в	
Україні	 і	 найбільшим	 постачальником	 виробів	 з	
автоклавного	 газобетону	під	 торговельною	маркою	
AEROC	у	всі	регіони	країни.	Продукція	AEROC,	а	саме	
стінові	 та	 перегородні	 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.

AEROK
LLC

6, Promyslova Str., 
Obukhiv, Kyiv region, 08700, Ukraine
Phone: 38 044 3913090
 38 067 4404639; 3068792
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua
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Компанія	 «Allbautech»	 –	 передова	 компанія	 по	
виробництву	 басейнів,	 павільйонів,	 автономних	
каналізацій,	ємкостей.	Пропонує	замовити	будівництво	
басейнів,	автономних	каналізацій.	Купити		продукти	
високої	європейської	якості	в	Україні.

аЛЛБаУт�Х
ТОВ

вул. Героїв УПА, 73 а, кор. 10, 1-й поверх, 
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: 38 067 3127355, 3101802
e-mail: lviv3@albion.ua
www.allbautech.com.ua

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	 принципі	
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
ТЗОВ

вул. Лукіяновича, 11,  
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: 38 0679802231
Тел./Факс: 38 032 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
ТЗОВ

вул. Промислова, 1,  
с.Ожидів, Буський район, Львівська обл., 
80530, Україна
Тел./Факс: 38 03264 46984, 46985
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.arjes.com.ua
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Arthouse	Bud	is	a	company	that	combines	a	number	
of	architectural,	construction	and	production	processes.	
Our	mission	is	to	provide	Ukrainians	with	warm	and	high-
quality	housing	at	reasonable	cost.	we	cooperate	with	
the	best	specialists	in	the	construction	industry	from	all	
over	Ukraine.	

Our	company	has	absorbed	the	best	of	the	experience	
of	building	frame	houses	from	around	the	world.	

the	«Arthouse	Bud»	capacities	are	concentrated	in	
two	regions	of	Ukraine,	these	enterprises	are	from	the	
harvesting	of	saw-timbers	and	their	final	processing.	

All	 our	 construction	 teams	 have	 undergone	
compulsory	certification	and	are	regularly	checked	with	
cuts	of	knowledge.	At	present,	our	sales	departments	
are	located	in	the	5	regional	centers	of	Ukraine	and	we	
are	getting	bigger	every	day.	

we	can	offer	you	the	best	price	and	quality	due	to	
its	production,	its	own	energy	saving	developments	and	
thousands	of	square	meters	of	housing.

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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артХаУ� БУД ARthOUs bUD

вул. Виговського, 100, 
м.Львів, Україна
Тел/факс:  38 097 3232099
е-mail: info@arthouse-bud.com.ua
http://arthouse-bud.com.ua/

100, Vyhovskogo Str., 
Lviv, Ukraine
Phone/fax: 38 097 3232099
е-mail: info@arthouse-bud.com.ua
http://arthouse-bud.com.ua/

«Артхаус	 Буд»	 –	 це	 компанія,	 яка	 об’єднує	 в	
собі	ряд	архітектурних,	будівельних	та	виробничих	
процесів.	 Нашою	місією	 є	 забезпечити	 Українців	
теплим	 та	 якісним	 житлом	 за	 розумні	 кошти.	
Ми	 співпрацюємо	 з	 найкращими	 спеціалістами	
будівельної	галузі	з	усієї	України.	

Наша	компанія	увібрала	в	собі	найкращі	сторони	
досвіду	 будівництва	 каркасних	 будинків	 з	 усього	
світу.	

Потужності	 «Артхаус	 Буд»	 зосереджені	 в	 2	
ох	 областях	України,	 це	 підприємства	 із	 заготівлі	
пиломатеріалів	та	їх	кінцевої	обробки.	

Всі	наші	будівельні	бригади	пройшли	обов’язкову	
сертифікацію	 та	 регулярно	 перевіряються	 зрізами	
знань.	 На	 даний	 момент	 відділи	 продажу	 нашої	
компанії	знаходяться	у	5	обласних	центрах	України	і	
з	кожним	днем	нас	стає	більше.	

Ми	можемо	 запропонувати	Вам	найкращу	ціну	
та	 якість	 завдяки	 своєму	 виробництву,	 власним	
розробкам	енергозбереження	та	тисячам	збудованих	
квадратних	метрів	житла.	
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XII	Architects	is	a	company	with	more	than	8	years	
of	the	experience	at	the	Ukrainian	market.	Specialists	of	
the	XII	Architects	gained	their	professional	experience	
in	Ukrainian	and	foreign	companies.

XII	Architects	 provides	 complex	 design	 services	
for	 a	 private	 developer	 in	 the	 field	 of	 architecture	
and	 construction,	 interior	 design,	 interior	 decoration,	
landscape	design.

XII	Architects	also	specializes	in	the	development	of	
the	commercial	interiors,	corporate	identity	development,	
interior	and	exterior	decoration	of	gas	stations.

In	 their	work,	XII	Architectst	 specialists	 prefer	 the	
harmony	of	the	interior	and	exterior	space,	combining	
interesting	ideas	with	functional	convenience,	we	offer	
not	 only	 the	beauty	 of	 design,	 but	 also	 the	quality	 of	
everyday	life!

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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арХіт�КтУрн� БюрО «Хіі» Хii ARChitECts

вул.Героїв УПА, 73, корп.10
м.Львів, Україна
Тел./факс: 38 032 2393686, 
 38 067 7624460
е-mail: archcom.12@gmail.com
http://xii.com.ua

Heroiv UPA street 73/10  lviv
Phone/fax: 38 032 2393686, 
 38 067 7624460
е-mail: archcom.12@gmail.com
http://xii.com.ua

Архітектурне	Бюро	«хІІ»	–	Невелика	компанія,	що	
вже	більше	8	років	працює	на	ринку	України.	Фахівці	
бюро	 «хІІ»	мають	 досвід	 роботи	 в	 українських	 та	
іноземних	компаніях.

АБ	 «хІІ»	 надає	 комплексні	 проектні	 послуги	
для	 приватного	 забудовника	 у	 сфері	 архітектури	
та	 будівництва,	 дизайну	 внутрішнього	 простору,	
декорування,	благоустрою	території	та	ландшафтного	
дизайну.

АБ	 «хІІ»	 також	 спеціалізується	 на	 розробці	
комерційних	 інтер’єрів,	 розробці	фірмового	 стилю,	
оформленні	інтер’єрів	та	екстер’єрів	АЗК.

У	 своїх	 роботах	 фахівці	 АБ	 «хІІ»	 віддають	
перевагу	 гармонії	 внутрішнього	 та	 зовнішнього	
простору,	поєднанню	цікавих	ідей	з	функціональною	
зручністю,	пропонує	не	 тільки	 красу	дизайну,	але	 і	
якість	життя	у	побуті!
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Машинобудівний	 завод	 ПрАТ	 «Бетонмаш»	 є	
провідним	 виробником	 бетонозмішувального	 і	
бетонотранспортного	 обладнання	 в	 Україні	 та	 в	
країнах	Східної	Європи.	Завод	виготовляє	різні	типи	
бетонозмішувальних	 установок	 продуктивністю	від	
35	до	 150	м³год;	 бетонозмішувачі	 як	 примусового,	
планетарного,	 так	 і	 гравітаційного	 перемішування,	
двовальні	змішувачі,	установки	для	виробництва	сухих	
розчинних	сумішей,	склади	цементу,	установки	для	
вивантаження	цементу	із	хопрів	та	інше	обладнання.	
Поряд	 з	 виробництвом	 бетонозмішувального	
обладнання	 ПрАТ	 «Бетонмаш»	 виготовляє	
устаткування	і	запасні	частини	для	металургійного	і	
гірничо-збагачувального	комплексу.

Б�тОнМаШ
ПРАТ

вул.Солоділова, 1,  
м. Слов’янськ, Донецька обл.,  
84105, Україна
Тел.: 38 0626 635575
 38 050 4708433
Факс: 38 06262 38371
e-mail: market@betonmash.com
www.betonmash.com
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�аШ Магазин
РедАКцІЯ	гАЗеТи

вул. Героїв УПА, 73, корпус 4
м. Львів, 79015, Україна, 
Тел./факс: 38 032 2422300
Тел.: 38 032 2420000 (оголошення)
 38 067 9985530
e-mail: center@vashmagazin.ua
www.vashmagazin.ua

«Ваш	магазин»	–	львівська	газета	безкоштовних	
оголошень	 та	 реклами,	 яка	 популярна	 на	 ринку	
рекламних	 видань	 вже	більше,	 ніж	двадцять	один	
рік.	 Розповсюджується	 по	 Львову	 та	 Львівській	
області	 у	 повному	 обсязі.	Повно-колірне,	формат	
–	А3,	україномовне	видання.	Налічує	в	собі	близько	
сорока	 тисяч	 пропозицій	 від	 рекламодавців.	
Офіційний	 сайт	 газети:	 vashmagazin.ua	 працює	
понад	дванадцять	 років.	Сьогодні	 це	 -	 портал,	 на	
якому	окрім	оголошень	та	реклами,	можна	знайти:	
довідник	фірм,	Афішу	Львова,	Новини,	Знайомства,	
Форум	міста,	тощо.	Також,	«Ваш	магазин»	пропонує	
послуги	рекламного	агентства	повного	циклу.	Великий	
досвід	професіоналів	своєї	справи	допоможе	вам	у	
розвитку	вашого	бізнесу.

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

Also,	«Vash	magazin»	offers	full-service	advertising	
agency	services.	the	great	experience	of	professionals	
in	 your	 business	will	 help	 you	 in	 the	 development	 of	
your	business.

EXhibitORs

vAsh mAGAziN
NEwSPAPER

73, kor. 4, Heroiv UPA Str.,
79015, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: 38 032 2422300
Phone: 38 032 2420000
 38 067 9985530
e-mail: center@vashmagazin.ua
www.vashmagazin.ua
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��ЛиЧ КаМ�ню
ТЗОВ

вул.Угорська, 22 , 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: 38 098 1855060
e-mail: velych.kamenu@gmail.com
velych-kamenu.lviv.ua

Компан ія 	 «Велич	 Каменю»	 займається	
виготовленням	 виробів	 з	 натурального	 граніту	 та	
мармуру,	 а	 саме	 :	 підвіконників,	 сходів,	 стільниць,	
деталей	до	камінів	та	інших	виробів	з	каменю.	Вашій	
увазі	пропонуємо	широкий	вибір	граніту	та	мармуру,	
як	з	України	так	і	з	різних	куточків	світу:	Туреччина,	
Бразилія,	Індія,	Італія.

Ми	враховуємо	індивідуальні	побажання	кожного	
замовника,	консультуємо,	надаємо	спеціалістів	для	
проведення	професійних	замірів	та	розрахунків.

гарантуємо	високу	якість	та		оптимальні	терміни	
виконання.

EXhibitORs

��

the	 company	 «Velych	 kameniu»	 is	 engaged	 in	
selling	wares	of	natural	granite	and	marble.

we	produce	window	sills,	stages,	kitchen	countertops	
in	a	range	of	colours	and	sizes.	we	also	have	a	huge	
assortment	 of	 other	 features,	 including	 details	 to	 the	
fireplaces.

All	our	products	are	made	of		high	quality	materials	
from	Ukraine,	turkey,	Brazil,	India	and	Italy.

the	 company	guarantees	a	personal	 approach	 to	
each	customer	and	optimal	terms	of		implementation.

vELyCh KAmENiU
LLC

22, Ugorska Str.,
79034, Lviv, Ukraine
Phone:  38 098 1855060
e-mail: velych.kamenu@gmail.com
velych-kamenu.lviv.ua
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���т-інФО

вул. Стрийська, 75
79031, м. Львів, Україна
Тел.: 38 066 4786292,
 38 096 7917941
 38 063 6972406
e-mail: west-info@i.ua,  
           bill@west-info.biz
https://west-info.biz/, 
www.west-info.com.ua/

Компанія	«west-info»	пропонує:
1.	Презентацію	фірми	на	інтернет	ресурсах:
П р о м и с л о в о - б у д і в е л ь н и й 	 к а т а л о г 

http://www.west-info.	com.ua/
Каталог 	 п ідприємств	 і 	 товар ів 	 України	 

http://west-info.biz/
-	Унікальність	подачі	текстів
-	Збільшення	трафіку,	товарообігу
-	Розширення	цільової	аудиторії
-	Неповторність	дизайну
-	Індивідуальний	підбір	рекламного	комплексу
-	Широкий	коридор	знижок
2. 	 Розробку	 та	 SEO-оптимізацію	 сайтів	 

http://portfolio.west-info.biz/

УЧа�ниКи ФОрУМУ

Company	«west-info»	offers:
1.	 Presentation	 of	 the	 company	 on	 the	 Internet	

resources:
I n du s t r i a l 	 a nd 	 Cons t r u c t i o n 	 d i r e c t o r y	 

http:	//www.west-info.	com.ua/
Catalog	 of	 Ukrainian	 enterprises	 and	 goods	 

http://west-info.biz/
-	Unique	presentation	of	texts
-	Increase	traffic,	turnover
-	Extending	the	target	audience
-	Unique	design
-	Individual	selection	of	advertising	complex
-	wide	discount	corridor
2.	 development	 and	 SEO-optimization	 of	 sites	 

http://portfolio.west-info.biz/

WEst-iNfO

75, Stryiskaya Str., 
79031, Lviv, Ukraine
Phone: 38 066 4786292,
 38 096 7917941
 38 063 6972406
e-mail: west-info@i.ua,  
           bill@west-info.biz
https://west-info.biz/, 
www.west-info.com.ua/

EXhibitORs
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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
ТЗОВ

вул. Шевченка, 313 , 
м. Львів, 79069, Україна
Тел.: 38 067 3143173
 38 050 4823209
 38 063 3242009
Тел./Факс: 38 032 2423209
e-mail: office@viknagrad.com.ua
www.viknagrad.com.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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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
ПП

вул. Стрийська, 202, офіс 301, 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: 38 032 2475332,
 38 096 6178660
e-mail: vita-klimat@ukr.net
www.vita-klimat.com.ua,  
www.vita-klimat-lviv.prom.ua
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�П ПОЛі�ан
ТОВ

вул. Івана Піддубного, 25,  
м. Суми, 40000, Україна
Тел.: 38 0542 650621
e-mail: kys@farbex.com.ua
www.farbex.ua

Компанія	ТОВ	«ПП	«Полісан»	є	одним	з	провідних	
виробників	лакофарбових	матеріалів	 на	 українському	
ринку,	 колектив	 якого	 зарекомендував	 себе	не	 тільки	
як	команда	професіоналів,	здатна	вирішувати	складні	
технологічні	 завдання,	 а	 й	 як	 надійний	 діловий	
партнер.

Ми	 не	 просто	 робимо	 високоякісні	 лакофарбові	
матеріали,	 ми	 допомагаємо	 знаходити	 оптимальні	
варіанти	в	кожному	конкретному	випадку.	для	нас	дуже	
важливо,	щоб	співпраця	з	нашою	компанією	всебічно	і	
повністю	 задовольняло	будь-якого	 клієнта.	Технологи	
і	фахівці,	 володіючи	багаторічним	досвідом	роботи	 в	
лакофарбової	галузі,	завжди	готові	вичерпно	відповісти	
на	виникаючі	у	наших	замовників	питання	і	забезпечити	
найбільш	вдалий	вибір	лакофарбового	покриття.

Ми	 пропонуємо	 широкий	 спектр	 найбільш	
затребуваною	на	ринку	алкідной	 і	 водно-дисперсійної	
продукції	під	торговими	марками	«Maxima»,	«Farbex»,	
«delfi»	і	«dekARt».

На	сьогоднішній	день	в	нашій	продукції	зацікавлені	
найрізноманітніші	покупці:	від	найбільших	будівельних	
компаній	 до	 кінцевих	 споживачів.	 Ми	 прагнемо	 до	
зміцнення	позицій	наших	торговельних	марок	на	ринку	
лакофарбової	 продукції,	 пропонуючи	 споживачеві	
товари,	які	будуть	повністю	відповідати	його	купівельної	
спроможності	і	гарантувати	найвищий	рівень	якості.

Впроваджена	на	підприємстві	 система	 управління	
якістю	відповідно	до	 стандарту	дСТУ	 ISO	9001:	 2009	
дозволяє	 стабільно	 випускати	 якісну	 продукцію,	
забезпечуючи	контроль	на	всіх	етапах	її	виробництва.

Підприємство	 має	 добре	 налагоджену	 мережу	
дистрибуції,	 яка	 забезпечує	 наявність	 асортименту	
продукції	 по	 всій	 території	 України,	 а	 також	 в	 грузії	 і	
Молдові.	Ми	не	збираємося	зупинятися	на	досягнутому	
і	 зробимо	все	можливе,	щоб	 забезпечити	присутність	
нашої	 продукції	 на	 Україні	 і	 міжнародних	 ринках,	
максимально	 розширюючи	 і	 розвиваючи	 науковий	 і	
виробничий	потенціал.

Секрет	нашого	успіху	полягає	в	простому	правилі,	
якому	слідуємо	протягом	усього	часу	роботи:	«Бездоганна	
якість	гарантує	безумовний	успіх!»

EXhibitORs
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Polisan	PE	 is	 one	 of	 the	 leading	manufacturers	

of	 paint	 and	 varnish	 materials	 on	 the	 Ukrainian	
market,	whose	team	has	proven	not	only	as	a	team	of	
professionals,	able	to	solve	complex	technological	tasks,	
but	also	as	a	reliable	business	partner.

we	not	 only	make	 high-quality	 paint	 and	 varnish	
materials,	 we	 help	 to	 find	 the	 best	 options	 in	 each	
particular	case.	It	is	very	important	for	us	that	cooperation	
with	our	company	comprehensively	and	fully	satisfy	any	
client.	technology	 and	 specialists,	 possessing	many	
years	of	experience	 in	 the	paint	and	varnish	 industry,	
are	always	ready	to	answer	the	questions	arising	from	
our	customers	and	provide	the	most	successful	choice	
of	paint	and	varnish	coating.

we	offer	a	wide	range	of	the	most	demanded	in	the	
market	of	alkyd	and	water-dispersion	products	under	the	
brands	Maxima,	Farbex,	delfi	and	dekARt.

to	date,	our	products	are	interested	in	a	wide	variety	
of	 buyers:	 from	major	 construction	 companies	 to	end	
users.	we	 strive	 to	 strengthen	 the	 positions	 of	 our	
trademarks	in	the	market	of	paint	and	varnish	products,	
offering	 the	 consumer	 goods	 that	will	 fully	meet	 his	
purchasing	power	 and	guarantee	 the	highest	 level	 of	
quality.

the	quality	management	system	introduced	in	the	
enterprise	in	accordance	with	the	standard	dStU	ISO	
9001:	2009	allows	to	stably	produce	high-quality	products,	
providing	control	at	all	stages	of	its	production.

the	 company	 has	 a	well-established	 distribution	
network,	which	 ensures	 availability	 of	 assortment	 of	
products	throughout	Ukraine,	as	well	as	in	georgia	and	
Moldova.	we	are	not	going	to	stop	on	the	achieved	and	
will	do	our	best	to	ensure	the	presence	of	our	products	in	
Ukraine	and	international	markets,	maximally	expanding	
and	developing	the	scientific	and	production	potential.

the	secret	of	our	success	lies	in	the	simple	rule	that	
we	 follow	 throughout	 the	 time	 of	work:	 «Impeccable	
quality	guarantees	unconditional	success!»

mC poLiSan
LLC

25, Ivan Piddubny Str.,
Sumy, 40000, Ukraine
Phone: 38 0542 650621
e-mail: kys@farbex.com.ua
www.farbex.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.
ПП

вул. Лугова, 86, 
с. Мавковичі, Городоцький р-н, 
Львівська обл., 81552, Україна
Тел.: 38 067 9072941
e-mail: galamay_igor@i.ua
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ДОМО�ОЙ і Кo

ВСеУКРАїНСьКий	жУРНАЛ

пл.Конституції, 26, оф.403, 
м.Харків, 61003, Україна  
Тел.: 38 057 7511075, 7511076
 38 068 5509751, 5509751
 38 066 1478319, 1478319
 38 063 6473618, 6473618
 38 057 7511075, 7511076
e-mail: redacauto@gmail.com
www.domovoy.biz

Всеукраїнський	 журнал	 «домовой	 і	 К°»	 –	
інформаційно-довідкове	видання	в	сфері	будівництва,	
ремонту,	дизайну	та	інтер’єру.

All-Ukrainian	 magazine	 «domovoу	 and	 К°»	 –	
information	 and	 reference	 publication	 in	 the	 field	 of	
construction,	repair,	design	and	interior.

EXhibitORs

DOmOvOУ AND Кo

ALL-UkRAINIAN	MAgAZINE

26, of .03, Constitution Av.,  
61003, Kharkov, Ukraine
Phone: 38 057 7511075, 7511076
 38 068 5509751, 5509751
 38 066 1478319, 1478319
 38 063 6473618, 6473618
 38 057 7511075, 7511076
e-mail: redacauto@gmail.com
www.domovoy.biz
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ДОМаШніЙ ОК�ан
ТЗОВ

вул. Глибочицька, 33-37, оф. 606, 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: 38 050 7273347
Тел./Факс: 38 044 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
LLC

33-37, of. 606, Glybochycka Str.,
04050, Kyiv, 04050, Ukraine
Phone: 38 050 7273347
Phone/Fax: 38 044 3831023
e-mail: homeocean@ukr.net
www.homeocean.com.ua
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�КО-К�раМ
ТЗОВ

вул.Героїв УПА, буд.73 корпус 10, оф.23, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: 38 096 8521602
e-mail: Ecokeram.ua@gmail.com
www.ecokeram.com.ua

Компанія	«еко	Керам»	пропонує	якісні	будівельні	
матеріали	з	доставкою	до	вашого	об’єкта	будівництва.	
Основною	 діяльністю	 компанії	 є	 комплектація	
будівельних	об’єктів	на	будь-якому	етапі	будівництва.	
Ми	 займаємося	 оптово-роздрібною	 торгівлею	
високоякісними	будівельними	матеріалами	(клінкерна	
цегла,	 плитка,	 бруківка,	 керамічна	 цегла	 та	 блок,	
цегла	 ручного	формування)	 провідних	 виробників	
України	 (Керамейя)	 та	 Європи	 (Feldhaus	 klinker,	
Vandersanden,	 klinkier	 Przysucha,	 king	 klinker).		
Компанія	 «еко	 Керам»	 займає	 впевнену	 позицію	
серед	лідерів	ринку	будівельних	та	оздоблювальних	
матеріалів	України	та		пропонує	високу	європейську	
якість	та	сучасний		дизайн.

EXhibitORs

��

Eco-keram	company	offers	high-quality	construction	
materials	delivered	to	your	construction	site.	the	main	
activity	of	the	company	is	the	complete	set	of	construction	
objects	at	any	stage	of	construction.	we	are	engaged	
in	wholesale	 and	 retail	 trade	 of	 high-quality	 building	
materials	 (clinker	 brick,	 tile,	 pavement,	 ceramic	 brick	
and	block,	hand-shaped	brick)	of	the	leading	producers	
of	Ukraine	(kerameya)	and	Europe	(Feldhaus	klinker,	
Vandersanden,	klinkier	Przysucha,	king	klinker).	Eco-
keram	Company	has	a	 confident	 position	among	 the	
leaders	in	the	Ukrainian	market	of	building	and	finishing	
materials	and	offers	high	European	quality	and	modern	
design.

ECO-KERAm
Ltd

73/10, office 21, Geroyev UPA Str.,
Lviv, 79000, Ukraine
Phone: 38 096 8521602
e-mail: Ecokeram.ua@gmail.com
www.ecokeram.com.ua
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�Кран
ТЗОВ

вул. Сколівська, 7Б, 
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: 38 032 4539114,
 38 032 4539113
Факс: 38 03245 52367
e-mail: ekranvk@ekran.ua
www.ekranvk.com.ua

дочірнє	підприємство	«екран-Вікносвіт»	–	сучасна	
українська	 компанія,	 яка	 виробляє	 три	 різновиди	
віконно-дверних	 конструкцій:	 з	 ПВх-профілю,	
дерев’яного	брусу	та	алюмінію.

Протягом	 	 18	 років	 ми	 виготовили	 понад	 1	
мільйон	вікон,	а	на	сьогодні		виробнича	потужність	
нашого	підприємства	–	700	одиниць	віконно-дверних	
конструкцій	за	день.	

Ми	прагнемо	задовольняти	запити	наших	клієнтів	
і	випереджати	їхні	очікування.

EXhibitORs

�

the	 subsidiary	 company	 «Ekran-Viknosvit»	 is	 a	
modern	 Ukrainian	 company,	 which	 produces	 three	
varieties	 of	window-door	 constructions:	 PVC-profile,	
wooden	beams,	and	aluminum.

For	18	years,	we	have	manufactured	more	 than	1	
million	windows,	and	 today	 the	production	capacity	of	
our	company	is	-	700	units	of	window	and	door	structures	
per	day.

we	strive	 to	meet	 the	demands	of	our	clients	and	
outstrip	their	expectations.

EKRAN
LLC

7B, Skolevskaya Str.,
Stryi, Lviv region, 82400,  Ukraine
Phone: 38 032 4539114,
 38 032 4539113
Fax: 38 03245 52367
e-mail: ekranvk@ekran.ua
www.ekranvk.com.ua
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�Л�ін
еЛегАНТНІ	ВІКНА

вул. Клочківська, 258, оф.1, 
м. Харків,  Україна
Тел.: 38 095 2482282
e-mail: zakaz@el-win.com
www.el-win.com

Компанія	 ELwIN	 була	 організована	 командою	
однодумців	 з	 досвідом	роботи	 у	 віконному	бізнесі	
понад	20	років.

Ми	працюємо	на	найсучаснішому	 устаткуванні,	
що	 дозволяє	 впроваджувати	 сучасні,	 інноваційні	
та	 технічні	 рішення.	Наше	виробництво	 оснащене	
автоматичним	оброблювальним	центром	німецької	
компанії	weinig,	 світового	 лідера	 по	 виробництву	
устаткування	для	деревообробки,	і	дозволяє	отримати	
вищу	якість	обробки	поверхні.	Фарбування	дерев’яних	
вікон	здійснюється	на	унікальній	фарбувальній	лінії	
Сefla	(Італія),	з	використанням	атмосферостійких	та	
екологічно	 чистих	матеріалів	 провідних	 виробників	
Німеччини.	Повністю	автоматизований	процес	сушки	
виключає	вплив	людського	чинника.	У	виробництві	
віконних	 систем	 використовується	 інструмент	
стандарту	Iv-78	від	світового	лідера	деревообробної	
промисловості	фірми	 Leitz.	 Перед	 виробництвом	
кожної	партії	вікон	інструмент	юстирується,	проходить	
оптичний	контроль,	що	гарантує	ідеальне	сполучення	
деталей	конструкцій	у	вікнах.	Виробнича	потужність	
дозволяє	 робити	до	 800	дерев’яних	 конструкцій	 в	
місяць.

Оброблювальний	центр	з	чПК	дозволяє	втілити	в	
життя	конструкції	будь-якої	складності	(арочні,	зігнуті,	
косокутні,	з	різьбленням	і	ін).		

Технологами	 нашої	 компанії	 був	 розроблена	 і	
впроваджена	у	виробництво	оригінальна	алюмінієва	
накладка	дерев’яних	конструкцій.	Також	реалізована	
унікальна	можливість	термовставки	в	євробрус,	що	
збільшує	коефіцієнт	опору	теплопередачі	вікна	 	до	
1,33	м2К/Вт	 (двокамерний	 склопакет	 з	 подвійними	
енергозберігаючим	склом,	теплою	дистанцією	і	газом	
криптоном).

Використовуємо	брус	78мм	і	92мм.	
Також,	 варто	 зазначити,	 що	 наша	 компанія	

ELwIN	 виробляє	 продукцію	 з	 алюмінієвого	 і	
металопластикового	профілів.

EXhibitORs

�
the	ELwIN	company	was	organized	by	a	 team	of	

like-minded	people	with	experience	in	window	business	
for	more	than	20	years.

we	work	on	state-of-the-art	equipment,	which	allows	
us	 to	 implement	modern,	 innovative	 and	 technical	
solutions.	Our	production	is	equipped	with	an	automatic	
processing	 center	 of	 the	german	 company	weinig,	
the	world	 leader	 in	 the	 production	 of	 woodworking	
equipment,	 and	allows	 you	 to	 get	 the	 highest	 quality	
surface	treatment.	

the	coloring	of	wooden	windows	 is	carried	out	on	
the	unique	coloring	line	of	Cefla	(Italy),	using	weather-
resistant	 and	 environmentally	 friendly	materials	 from	
leading	manufacturers	 in	germany.	A	 fully	 automated	
drying	process	eliminates	 the	 influence	of	 the	human	
factor.	In	the	production	of	window	systems	the	instrument	
of	 the	 standard	 Iv-78	 from	 the	world	 leader	 of	 the	
woodworking	industry	of	Leitz	company	is	used.	Before	
the	production	of	each	batch	of	windows	the	tool	is	tune	
up,	optical	control	is	carried	out,	which	ensures	perfect	
combination	of	details	of	constructions	in	the	windows.

the	production	 capacity	allows	up	 to	800	wooden	
structures	per	month.

the	processing	center	for	CNC	allows	to	realize	the	
construction	of	 any	 complexity	 (arched,	bent,	 oblique,	
with	a	thread,	etc.).

the	technology	of	our	company	was	developed	and	
introduced	into	the	production	of	original	aluminum	panel	
of	wooden	constructions.	Also,	the	unique	possibility	of	a	
thermoblocks	into	an	ebrush	is	realized,	which	increases	
the	coefficient	of	 resistance	of	 the	heat	 transfer	of	 the	
window	to	1.33	m2k	/	w	(double-glazed	double-glazed	
unit	with	double	energy-saving	glass,	warm	distance	and	
gas	krypton).

we	use	logs	78mm	and	92mm.
Also,	 it	 should	be	noted	 that	 our	 company	ELwIN	

produces	products	made	of	aluminum	and	metal-plastic	
profiles.

eLWin
ELEgANt	wINdOwS

258, of. 1, Klochkivska Str.,
Kharkiv, Ukraine
Phone: 38 095 2482282
e-mail: zakaz@el-win.com
www.el-win.com
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Компанія	«еЛеКТРО»	–	молода,	але	досвідчена	команда,	

працює	на	ринку	України	з	2010	року.
Ми	 займаємося	 продажем	 ,монтажем	 ,	 прокатом	 і	

розробками	різного	електронного	обладнання.
Ось	деякий	перелік	деяких	товарів	та	послуг:
-	 Розробка	 електронної	 техніки	 під	 замовленням	

клієнта.
-	 Альтернативні	 джерела	 енергії	 (сонячні	 панелі,	

електростанції,	вітро-генератори,	та	інші).
-	 Акумуляторні	 батареї	 (свинцево-кислотні,	 Li-ion,	

LiFePO4	тощо).
-	 Системи	 безперебійного	 живлення	 та	 інвертори	

напруги.
-	Інфрачервоні	обігрівачі.
-	електротранспорт	та	комплектуючі.
-	Трансляційні	системи	оповіщення.
-	дисточене	обладнання.
-	Звук	світло	для	заходів	та	сцен.
-	Системи	безпровідного	оповіщення	персоналу.
та	іншого	виду	електронне	обладнання.
Ми	співпрацюємо	з	різними	компаніями	України,	у	тому	

числі	з	країн	СНд	і	зарубіжжя.	За	цей	час	ми	зарекомендували	
себе	як	надійного	постачальника	електрообладнання	по	всій	
території	України.	Нашими	клієнтами	є	як	звичайні	громадяни,	
так	і	монтажники	різного	електричного	обладнання,	магазини,	
клуби,	кафе	ресторани,	комерційні	організації.

Наші	переваги:
-	Ми	 співпрацюємо	 з	 перевіреними	постачальниками	

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

Україні!
-	Товар	відправляється	протягом	двох	днів	від	прийому	

заявки;
-	Наші	спеціалісти	намагаються	максимально	привітливо	

та	 інформативно	проконсультувати	вас	 і	 оформляти	ваш	
замовлення;

У	нас	можливі	різні	способи	оплати	(готівка,	безготівка,	
карти	VISA,	MAStERCARd,	MAEStRO,	Union	Pay);

Способи	 доставки	 по	 Україні	 по	 предоплаті	 або	
накладному	платежі:	Нова	Пошта,	Укрпошта,	Інтайм,	делівері,	
гюнсел,	МистЭкспресс,	Ночной	експресс,	Автолюкс	та	ін.

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

�Л�КтрО

вул. Олени Степанівни, 35 Б (2 пов.),
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: 38 0322444108,
 38 050 3707809, 
 38 099 3372444, 
 38 068 9990699,
e-mail: info@elob.com.ua
www.elob.com.ua
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�Л�КтрОінЖинірінг
ТЗОВ

пр.Косіора, буд. 91 , 
м. Харків, 61125, Україна
Тел.: 38 057 7328664
e-mail: Karnakova@eleng.com.ua
www.eco-system.com.ua

ТОВ	«еЛеКТРОІНжІНІРІНг»	 засноване	 в	 2007	
році.	Компанія	займає	гідне	місце	на	ринку	України,	
як	 комплексний	 постачальник	 обладнання	 для	
побудови	систем	електропостачання	та	автоматизації	
технологічних	процесів.

Компанія	є	офіційним	дистриб’ютором	«Schneider	
Electric»,	 «Eaton»,	 «LSIS»,	 «Apator»,	 а	 також	
партнером	«ABB»,	«Siemens»,	«EtI»,	«Erico»,	«Frer»,	
«Electronicon»,	«technoelectric»,	«tesar»,	«Новатек-
електро»,	«EAE»,	«BMR»,	«gave»	і	т.д.

Інженерний	 підрозділ	 компанії	 прагне	 надати	
максимально	ефективні	рішення	в	області	розподілу	
електроенергії,	 автоматизації	 та	 управління	
технологічних	 процесів	 і 	 енергозберігаючих	
технологій.

EXhibitORs

��

LLC	 «Electroengineering»	was	 founded	 in	 2007.	
the	company	occupies	a	worthy	place	in	the	Ukrainian	
market	as	an	integrated	supplier	of	equipment	for	building	
power	supply	systems	and	automation	of	technological	
processes.

the	company	is	the	official	distributor	of	Schneider	
Electric,	Eaton,	LSIS,	Apator,	as	well	as	the	partner	ABB,	
Siemens,	EtI,	Erico,	Frer,	Electronicon,	technoelectric,	
tesar,	 Novatek-Electro,	 EAE,	 BMR,	gave,	 etc.the	
engineering	 department	 of	 the	 company	 strives	 to	
provide	the	most	effective	solutions	in	the	field	of	power	
distribution,	automation	and	management	of	technological	
processes	and	energy-saving	technologies.

eLeCtroenginering
Ltd

91, Kosiora Аve.,
Kharkiv, 61125,  Ukraine
Phone: 38 057 7328664
e-mail: Karnakova@eleng.com.ua
www.eco-system.com.ua
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�ЛКО �П УКраЇна
ТЗОВ

вул. Сирецька 35, 
м. Київ, 04073, Україна
Тел./Факс: 38 044 2211055
e-mail: info@elkoep.com.ua
elkoep.com.ua

ELkO	EP	є	одним	з	провідних	світових	виробників	
електронного	 обладнання	 для	 житлової,	 офісної	
та	 промислової	 автоматизації.	 Ми	 поставляємо	
продукцію	в	понад	70	країн		світу	протягом	останніх	
25	років.	 	Нашим	 головним	продуктом	є	реле,	 але	
ми	також	постачаємо	бездротові	системи	керування		
та	 продукти	 Iot.	 Компанія	 зосереджена	 не	 лише	
на	 продуктах,	ми	 також	пропонуємо	 комплексні	 та	
високоефективні	рішення.

EXhibitORs
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ELkO	EP	is	one	of	the	world’s	leading	manufacturers	
of	 electronic	 equipment	 for	 residential,	 office	 and	
industrial	automation.	we	have	been	supplying	the	world	
over	for	the	past	25	years;	our	main	domain	is	primarily	
relays,	 but	we	also	 supply	wireless	products	 and	 Iot	
products.	But	we’re	not	just	focused	on	products;	we	also	
propose	comprehensive	and	highly	effective	solutions.

ELKO EP UKRAiNE
LLC

35, Syretska Str.,
Kyiv, 04073,  Ukraine
Phone/Fax: 38 044 2211055
e-mail: info@elkoep.com.ua
elkoep.com.ua
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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	
іноземної	 сировини,	 на	 сучасному	 високотехно-
логічному	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
ТЗОВ

вул. Промислова, 29, 
м. Червоноград, Львівська обл., 
80100, Україна
Тел.: 38 03249 47670,
 38 097 9557777
Факс: 38 03249 42941
e-mail: info@eurobud.ua
eurobud.ua
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Є�рОМарК�т
ТОВ

вул.Коксохімічна, 11 Д, 
м. Дніпро, 49064, Україна
Тел.: 38 056 3701411
Факс: 38 056 2386874
e-mail: ak@em.com.ua
www.em.com.ua

Компанія	ЄВРОМАРКеТ	–	 виробник	 павільонів	
для	басейнів	№1	в	Україні.	

Сучасне	 обладнання, 	 висока 	 культура	
виробництва,	 прогресивний	 інженерний	 підхід,	
команда	 професіоналів	 своєї	 справи	 –	 це	
ЄВРОМАРКеТ.	

Ми	 виробляємо	найкращий	продукт	 для	Вас	 із	
1996	року.

EXhibitORs

��

Advanced	equipment,	high	production,	progressive	
engineering	 approach	 and	 a	 team	 of	 professionals	
–	the	key	to	a	high	quality	product	from	EUROMARkEt.		
EUROMARkEt	company	–	the	number	one	manufacturer	
of	pool	enclosures	in	Ukraine.	Since	1996.

EUROmARKEt
LLC

11 D, Koksohimichna Str.,
49064, Dnipro, Ukraine
Phone: 38 056 3701411
Fax: 38 056 2386874
e-mail: ak@em.com.ua
www.em.com.ua
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заХіДна ЛіФтО�а КОМПані� 
«грУП»
ПП

вул. Антоновича, 140, 2 поверх, 
п/с «Ліфтова індустрія», 
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: 38 032 2953316, 
 38 097 7098471
Факс: 38 032 2953852
e-mail: westlift_company@ukr.net
http://westlift-company.com.ua/

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

Компанія	wLC	тісно	співпрацює	з	європейськими	
лідерами	 -	 виробниками	 ліфтового	 обладнання	
та	 ескалаторів.	це	 компанії:	 kLEEMANN,	tRESA,	
ORONA,	 OZBESLER,	 SANEL,	 dOPPLER,	ALgI,	
Skg,	Bkg	та	інші	провідні	виробники.	Вся	продукція	
сертифікована	 та	має	 всі	 дозвільні	 документи	 на	
застосування	в	Україні	яку	пропонує	компанія	wLC.	
На	основі	 співпраці	 з	 цими	 виробниками	 компанія	
wLC	може	постачати	весь	модельний	ряд	ліфтового	
обладнання	 від	 200	 кг	 до	 30	 тонн.	це	 стосується	
також,	ескалаторів	та	траволаторів.	Все	обладнання	
виготовляється	 виробниками	 виключно	 на	 своїх	
заводах.	 гарантія,	що	 надається	 після	 монтажу,	
досягає	36	місяців	(три	роки).

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

Company	wLC	works	closely	with	European	leaders	
–	manufacturers	 of	 	 lift	 equipment	 and	 escalators.	
these	companies	are	kLEEMANN,	tRESA,	ORONA,	
OZBESLER,	 SANEL,	 dOPPLER,	ALgI,	 Skg,	 Bkg	
and	 other	 leading	manufacturers.	All	 products	 are	
certified	 and	have	all	 licensing	 documents	 for	 use	 in	
Ukraine	offered	by	wLC.	Based	on	the	cooperation	with	
these	manufacturers,	wLC	can	 supply	 the	 full	 range	
of	 lift	 equipment	 from	200	kg	 to	30	 tonnes.	this	also	
applies	 to	 escalators	 and	 travolators.	All	 equipment	
is	manufactured	by	manufacturers	exclusively	at	 their	
plants.	the	warranty	provided	after	installation	reaches	
36	months	(three	years).

WEst Lift COmPANy «GRUP»
PE

140, Antonovycha Str, 
79057, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2953316,
 38 097 7098471
Fax: 38 032 2953852
e-mail: westlift_company@ukr.net
http://westlift-company.com.ua/
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інт�р атЛ�тиКа
ТЗОВ

вул. Інститутська, 17-б, 
м. Буча, Київська обл., 08292, Україна
Тел.: 38 044 3913399
e-mail: dio@interatletika.com
www.diso.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.

iNtER AtLEtiKA
LLC

17-b, Instytutska Str.,
08292, Bucha, Kyiv region, Ukraine
Phone: 38 044 3913399
e-mail: dio@interatletika.com
www.diso.interatletika.com
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К�інФОрт
ТЗОВ

вул.Сахарова, 82, офіс 10, 
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: 38 068 9644040  
 38 066 0484045
e-mail: info@vacumaid.com.ua
www.vacumaid.com.ua

Компанія	 ТОВ	 «Квінфорт»	 є	 постачальником	
обладнання	для	побутових	та	промислових	систем	
вбудованого	 пилососа	 та	 систем	 вентиляції	 на	
територію	України.	 Компанія	 реалізує	 обладнання	
таких	брендів,	як	 	Vacuflo	 (США),	VacuMaid	 (США),	
AEg	 (США),	 System	Air	 (Італія),	Ostberg	 (Швеція)	
оптом	 та	 в	 роздріб.	 Компанія	 також	 займається	
проектуванням	 інженерних	 систем	 вентиляції	 та	
вбудованого	пилососа	та	сервісним	обслуговуванням	
обладнання.

EXhibitORs
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«kvinfort»	LLC	is	a	supplier	of	equipment	for	central	
vacuum	cleaners	and	ventilation	systems	on	Ukrainian	
market.	the	company	sells	such	trademarks	as	Vacuflo	
(USA),	VacuMaid	(USA),	AEg	(USA),	System	Air	(Italy),	
Ostberg	 (Sweden).	 the	 company	 involved	 both	 in	
wholesale	and	retail	trade.	the	company	also	provides	
engineering	services	for	ventilation	systems	and	built-
in	vacuum	cleaner	systems.	the	company	has	service	
and	maintenance	division	for	ventilation	equipment	and	
built-in	vacuum	cleaner	systems	in	Ukraine.

KviNfORt
LLC

82, office 10, Saharova Str.,
79026, Lviv, Ukraine 
Phone: 38 068 9644040 
 38 066 0484045
e-mail: info@vacumaid.com.ua
www.vacumaid.com.ua
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КОМПа�� УКраЇна
ПРАТ	

а/c 3122, м.Харків, 61072, Україна,  
Tел./факс: 38 057 7587830  
email: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

Бази	даних,	в	яких	працюють	наші	фільтри	відбору	
і	Ваші	критерії	для	виводу	у	файл	Excel!		

1.	Україна:	300	000	підприємств.	
Безкоштовна	демо-версія:	www.demo.kompass.ua
2.	Країни	СНд:	2	500	000	компаній	
детальніше:	https://ua.kompass.com/m/easybusiness
3.	Весь	світ	(60	країн):	12	млн.	компаній	
детальніше:	https://ua.kompass.com/buy-company-

list/
ексклюзив!		
експортери	і	імпортери	України:	14	000	компаній.
Безкоштовна	демо-версія:	www.demo.kompass.ua
А	також:
Email-розсилання	в	Україні	й	за	кордон.
Міжнародна	 дошка	 оголошень	 –	 www.board.

kompass.ua	
Українська	 стрічка	 новин	 бізнесу	 –	www.news.

kompass.ua

Publishing	 of	 kOMPASS	UkRAINE	 e-directory,	
listing	300	000	Ukrainian	companies.	Free	demo	-	http://
database.kompass.ua		

Search	for	potential	business	partners	and	suppliers	
in	60	countries	worldwide.

Business	e-timeline	-	www.board.kompass.ua	
Ukrainian	 business	 e-newsline	 –	 www.news.

kompass.ua	

EXhibitORs

KOmPAss UKRAiNE
PRIVJSC

P.O.Box  3122
Kharkiv, 61072, Ukraine,
Phone/Fax: 38 057 7587830  
email: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA
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КОМФОртниЙ ��іт
ТЗОВ

пр-т Червоної Калини, 109, 
м. Львів, 79049, Україна
Тел.: 38 097 2688477
Тел./Факс: 38 032 2405801
e-mail: komfortsvit@ukr.net
www.komfortsvit.com.ua

ТзОВ	«КОМФОРТНий	СВІТ»		представляє:
-	сучасні	енергозберігаючі	системи	автономного	

електричного	опалення	(тепла	підлога,	інфрачервоні	
панелі)

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

therm».
А	 також	 системи	 інфрачервоного	 опалення	

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

монтаж	та	повне	сервісне	обслуговування.

EXhibitORs
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LIMItEd	LIABILIty	COMPANy
«	kOMFORtNyJ	SVIt»	represents:
-	modern	 energy-saving	 system	 of	 autonomous	

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

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

and	full	service.

KOmfORtNyJ svit
LLC

109, Ch. Kalyny Av., 
79049, Lviv, Ukraine
Phone: 38 097 2688477
Phone/Fax: 38 032 2405801
e-mail: komfortsvit@ukr.net
www.komfortsvit.com.ua
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kosbud	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.

КО�БУД  УКраЇна
ТОВ

вул. М. Лагунової 1Б,  
с. Княжичі,  Броварський р-н,  
Київська обл., 07455, Україна
Тел.: 38 044 2772939,  
 38 067 3272107
e-mail: office@kosbud.com.ua
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	презентувала	 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 UKRAiNE
LLC

1B, M. Lagunova Str.,   
Knyazhi, Kyiv region, 07455, Ukraine
Phone: 38 044 2772939,
 38 067 3272107
e-mail: office@kosbud.com.ua
kosbud.com.ua
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Специфіка	 нашого	 виробництва	 –	 розробка	 і	
впровадження	інноваційних	технологій	в	будівництві,	
створення	 концепції,	 проектування,	 будівництво	
комерційної,	 житлової	 та	 приватної	 нерухомості	
з	 використанням	 запатентованої	 інноваційної	
будівельної	 технології	 Brick	 House.	 Також	 ми	
виробляємо	облицювальну	цеглу	та	плитку.

ЛітО�-тр�ЙД
ТОВ

вул. Ушакова, 19, 
м. Бориспіль, Київська обл., 08300, Україна
Тел.: 38 050 4758806,
 38 050 3528244
Факс: 38 044 5753429
e-mail: info@litos.lviv.ua
www.brickhouse-nbt.com.ua
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ЛіФт �К�П�рт

пр. Дмитра Яворницького, 62
а/с 141, м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: 38 097 2786431,
 38 095 7985095
e-mail: post@liftexpert.com.ua
www.liftexpert.com.ua

журнал	 «Ліфт	 експерт»	 є	 всеукраїнським	
інформаційно-аналітичним	журналом	про	ліфти	 та	
ліфтове	господарство	України.

Наклад:	1000	примірників.	
Періодичність:	1	раз	на	місяць.	
Розповсюдження:	за	передплатою.	
географія:	всі	міста	України.	
цільова	 аудиторія:	 власники	 ліфтів	 (жеКи,	

ОСББ,	департаменти	жКг	міських	рад	та	обласних	
адміністрацій),	 спеціалізовані	 обслуговуючі	
підприємства,	державні	та	приватні	еТц,	територіальні	
управління	 держгірпромнагляду,	 а	 також	 усі,	 хто	
прямо	чи	непрямо	залучений	до	ліфтової	галузі.	

«Ліфт	експерт»	 –	 професійний	 інформаційний	
ресурс.	 Наша	 головна	 мета	 –	 об’єктивний	
незаангажований	погляд	на	проблеми	та	досягнення	
колег	 ліфтової	 галузі	 в	 різних	 регіонах	України	 та	
закордоння.	

«Ліфт	експерт»	є	 	багаторічним	 інформаційним	
партнером	міжнародної	виставки	Interlift	(Німеччина),	
EURO	LIFt	(Польща),	також	співпрацює	з	виставками	
LiftBalkans	 (Болгарія),	 EurasiaLift	 (Туреччина),	
FM	Expo,	 Elevators&Access	Control	 (ОАе).	 «Ліфт	
експерт»	 є	 акредитованим	 партнером	 галузевих	
видань	Elevator	world	(США),	Lift	Report	(Німеччина),	
Ascensores	y	Montacargas	(Іспанія).

LIFt	 EXPERt	 is	 the	 only	 one	 all-Ukrainian	
informational	 and	 analytical	 magazine	 about	 the	
elevators	and	elevator	facilities	in	Ukraine.	

Circulation:	1000	copies.	
Periodicity:	monthly.	
Method	 of	 distribution:	 subscription.	geography	

distribution:	territory	of	Ukraine.	target	audience:	owners	
of	 elevators,	 specialized	 service	 companies,	 public	
and	 private	EtC,	 territorial	 control	 the	State	Service	
of	Mining	Supervision	and	Industrial	Safety,	as	well	as	
all	who	are	involved	in	the	Ukrainian	and	international	
elevator	industry.	

LIFt	 EXPERt	 is	 a	 professional	 resource.	 Our	
primary	goal	 is	 to	provide	audience	with	 the	objective	
and	 impartial	view	of	 the	problems	and	achievements	
of	 our	 colleagues	 in	 the	Ukrainian	 and	 international	
elevator	sphere.	

LIFt	EXPERt	is	a	media	partner	of	Interlift,	germany	
in	Ukraine,	also	cooperates	with	EURO-LIFt	exhibition	
(Poland),	 LiftBalkans	 in	Bulgaria,	EurasiaLift	 (turkey)	
and	in	the	UAE	FM	EXPO.	we	have	media	partnership	
with	Elevator	world	Magazine	(USA	and	over	the	world),	
Lift	 Report	 (germany),	Ascensores	 y	Montacargas	
(Spain).

EXhibitORs

Lift EXPERt

62, Yavornitsky Av.,  
p/o 141, 49000, Dnipro, Ukraine
Phone: 38 097 2786431,
 38 095 7985095
e-mail: post@liftexpert.com.ua
www.liftexpert.com.ua
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МаЙ�т�р т�ХнОЛОгіЙ
ТЗОВ

вул. Кирилівська, 60, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: 38 044 4636557,
 38 067 8282125
Факс: 38 044 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

��

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
LLC

60, Kyrylivska Str.,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 4636557,
 38 067 8282125
Fax: 38 044 4636557
e-mail: office@mastertech.com.ua
www.masterteh.com.ua
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ТОВ	 «Міцуї	 Технолоджіс»	 є	 представником	
компанії	«Mitsubishi»	в	Україні.	Ліфти	та	ескалатори	
компанії	 «Mitsubishi»	 виготовляються	 за	 новітніми	
технологіями,	досягаючи	найвищої	якості,	заслуживши	
світового	визнання.

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

МіЦУЇ т�ХнОЛОДЖі�

п-т Лобановського, 56, 
м. Київ, 03110, Україна
Тел.: 38 044 4515489
e-mail: mizui.ua@gmail.com
www.mizui.com.ua
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н�О�тиЛЬ
ТЗОВ

вул.Городоцька, 357, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: 38 067 3136505,
 38 067 2585892
Тел./Факс: 38 032 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	газобетон	них	виробів.	Широкий	асортимент,	
вражаюча	геометрія	виробів	та	лояльне	відношення	
до	покупців.

EXhibitORs
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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.

neoStyLe
LLC

357, Gorodotska Str.,
Lviv, 79040, Ukraine
Phone: 38 067 3136505,
 38 067 2585892
Phone/Fax: 38 032 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,	і	з	
атмосферного	повітря.	Разом	з	тепловими	помпами	в	
системах	опалення	і	підігріву	води	використовуються	
буферні	ємності	для	збереження	нагрітої	води.

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, кв. 306, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: 38 067 7194159 (директор), 
 38 067 6711227
Тел./Факс: 38 032 2425159
e-mail: uanibe@gmail.com
www.nibe.com.ua
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Компанія	 «ОЛКОМБУд»	 займається	 продажем	
матеріалів	 для	 утеплення	 будинків	 та	 інших	
будівельних	 матеріалів	 (пінопласт,	 пенофол	
(відбиваюча	 теплоізоляція),	 мінеральна	 вата,	 сухі	
будівельні	суміші,	гідроізоляція,	все	для	даху)	понад	
20	років	на	ринку	України.	Також	компанія	працює	в	
двох	напрямках	по	ефективному	енергозбереженню,	
а	саме	–	сонячні	батареї	та	комплектація	об’єктів	по	
утепленню.	Ми	пропонуємо	високу	європейську	якість	
та	надійність.

ОЛКОМБУД
ТЗОВ

с. Крихівці, вул.Фізкультурна, 4, 
м. Івано-Франківськ, 76493, Україна
Тел.: 38 034 2506555
 38 067 3226688
Факс: 38 034 2778691
e-mail: olkombud@ukr.net
www.olkombud.com.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	до	25	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	
пусконалаштуванням	 систем	 опалення	 з	 теплими	
підлогами	та	електродними	котлами.

Па�Лі� Л.М.
ФОП

вул. Княгині Ольги, 112, 
Магазин « Електроопалення», 
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: 38 067 6701585,
 38 098 6729993, 
 38 093 0976555
Тел./Факс: 38 032 2955267
e-mail: soncedim@gmail.com, t
            eplodim7@gmail.com
www.tepla-pidloga.com,
www.vashkotel.com.ua
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ПіЛЛар-УКраЇна
ТЗОВ

вул. Робоча, 23 К, 
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: 38 097 2022316
Тел./Факс: 38 056 7903660
e-mail: info@pillar-ua.com
http://pillar-ua.com/

Піллар-Україна	 	 є	 виробником	 гвинтових	
паль	 другого	 покоління	 для	 зведення	 гвинтового	
фундаменту,	оцинкованих	згідно	європейських	норм	
dIN	 EN	 ISO	 1461,	 вживаних	 для	 будівництва	 як	
малоповерхового	цивільного	будівництва	 (котеджі,	
дерев’яні	будинки,	дачі,	прибудови	до	будинку,	тераси,	
гостьові	будиночки,	лазні,	альтанки,	гаражі	і	навіси	для	
транспорту),	огороджувальних	конструкцій	 (ворота,	
забори,	шлагбауми,	 турнікети,	 бар’єри)	 спортивні	
майданчики,	 дорожні	 знаки	 і	 вуличні	 покажчики,	
вуличне	 освітлення,	 світлофори,	 рекламні	щити,	
так	 і	 промислових	 і	 комерційних	 об’єктів	 (ангари,	
торговельні	 павільйони,	 складські	 навіси,	 корпуси	
цехів,	 теплиці,	 опори	нафто-	 і	 газопроводів,	 опори	
ліній	 електропередач,	 об’єкти	 сонячної	 і	 вітрової	
електроенергетики,	 щогли	 теле-	 і	 радіозв’язку),	
тощо.

EXhibitORs

��

Pillar-Ukraine	is	a	manufacturer	of	second	generation	
ground	 screw	 piles	 for	 building	 up	 foundations,	
galvanized	according	 to	European	standards	dIN	EN	
ISO	1461,	used	as	for	the	building	up	of	low-rise	building	
structures	(houses,	wooden	houses,	cottages,	additions	
to	 the	 house,	 terraces,	 guest	 houses,	 bath-houses,	
pergolas,	garages	and	sheds.

PiLLAR-UKRAiNE
LLC

23 K, Robocha Str., 
Dnipro, 49000, Ukraine
Phone: 38 097 2022316
Phone/Fax: 38 056 7903660
e-mail: info@pillar-ua.com
http://pillar-ua.com/
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ПОртаЛ
ПП	СРБК

вул.Василіянок 15, 
м. Івано-Франківськ, 76018 , Україна
Тел.: 38 0342 734780
 38 0342 705289
e-mail: srbkportal@ukr.net
www.liftportal.com.ua

ПП	«СПецІАЛІЗОВАНА	РеМОНТНО-БУдІВеЛьНА	
КОМПАНІЯ	«ПОРТАЛ»	–	провідна	компанія	по	ліфтах,	
яка	 пропонує	 встановлення	 ліфтів,	 ескалаторів	
та	 іншого	 підйомно-транспортного	 устаткування	
останнього	покоління	в	Києві	та	усіх	регіонах	України,	
є	офіційним	представником	компаній	«Ізамет»	та	РУП	
«Могильовліфтмаш».

EXhibitORs

�0

PE	SRBC	Portal	 offers	 establishment	 of	 a	 lifting-
transport	 equipment	 of	 the	 last	 generation,	which	 is	
technologically	 perfect	 after	 such	 parameters	 as	 a	
compactness,	 economy	 of	 electro	 –	 consumption,	
quietness,	 smoothness	 of	 motion	 of	 comfort	 and	
unconcern.

portaL
PE	SRBk

Vasilianok str. 15, 
Ivano-Frankivsk, 76018 , Ukraine
Phone: 38 0342 734780
 38 0342 705289
e-mail: srbkportal@ukr.net
www.liftportal.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.: 38 067 1539931,
 38 050 5388292,
 38 063 9917177
Тел./Факс: 38 032 2325339
e-mail: pranalviv@i.ua
www.prana.org.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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Компанія	 «Vini lprof»	 спеціалізується	 на	
технологіях	швидкого	 будівництва	 та	 ремонту,	 а	
саме	на	внутрішньому	оздобленні	адміністративних,	
промислових	 і	 побутових	 приміщень.	 Також	ми	 є	
виробниками	 комплектуючих	 до	 даної	 технології.	
Серед	 них	 -	 готові	 панелі	 з	 вініловим	 покриттям,	
на	 основі	 гіпсокартону	 та	декоративні	 профілі.	Ми	
використовуємо	 сучасні	 найякісніші	 європейські	
покриття,	 таких	фірм	 як	 «BN	 International»,	 «New	
More»	та	інші.	«Vinilprof»	пропонує	не	тільки	великий	
спектр	 вінілового	 покриття,	 а	 й	 масу	 ідей	 для		
будівництва	та	ремонту,	які	допоможуть	заощадити	
Ваш	час	та	гроші.

ПрОМ-�Л�КтрО
ТЗОВ

вул. Енергетиків, 2а, 
м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., 
51918, Україна
Тел.: 38 0569 533533
 38 067 9179306
e-mail: elektro_sm@ukr.net
www.gipsovinil.com.ua
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Пр��-таЙМ
РеКЛАМНе	 
АгеНТСТВО

а\с 9670, м. Львів, 79035, Україна,
Тел.: 38 032 2418450, 2418460,  
 38 093 1945664
Факс: 38 032 2418460
е-mail: director@biznes-pro.com
www.rapt.com.ua,
www.biznes-pro.ua
http://agropro.biz/

Рекламне	 агентство	 «Прес-Тайм»пропонує	
широкий	 спектр	 поліграфічних	 та	 інтернет	 послуг.	
Одна	 з	 них	 –	 «Бізнес-Пропозиція»	Всеукраїнський	
рекламний	проект,	орієнтований	на	ділову	аудиторію,	
який	включає	друковані	 видання,	 інтернет-портали	
та	 активну	 участь	 у	 спеціалізованих	 виставках	
України.	

журнали	 «Бізнес-Пропозиція»	 та	 «Агро»	
видаються	з	2001	року,	щомісяця;	розповсюдження	
за	 адресами	 бізнес-організацій	 по	 всій	 території	
України	та	за	кордоном.	

Advertising	agency	«Press	time»	offers	a	wide	range	
of	printing	and	Internet	services.

«Business	Proposition»	is	the	All-Ukrainian	publicity	
project	focused	on	the	business	audience	that	includes	
periodical	publication,	website	and	active	participation	in	
the	specialized	exhibitions	organized	in	Ukraine.	

the	«Business	Proposition»	Magazine:
-	Since	2001	year,	monthly;	
-	 Is	 distributed	 all	 over	Ukraine	 according	 to	 the	

business	companies	addresses.

EXhibitORs

preSS time
AdVERtISINg	AgENCy

P.O.B 9670, 79035, Lviv, Ukraine,
Phone: 38 032 2418450, 2418460,  
 38 093 1945664
Fax: 38 032 2418460
e-mail: director@biznes-pro.com
www.rapt.com.ua
www.biznes-pro.ua
http://agropro.biz/
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ПрО�Ктант

e-mail: marketing@proektant.by,
           marketing@proektant.ru, 
           marketing@proektant.kz, 
           marketing@proektant.ua, 
           biz@proektant.org

«ПРОеКТАНТ»	 –	 ведущий	 международный	
интернет-ресурс	 создан	 проектировщиками	 для	
своих	коллег	и	технических	специалистов:

ежемесячно	 интернет-ресурс	 «ПРОеКТАНТ»	
посещает	 около	 525	 000	 пользователей,	 которые	
совершают	 более	 840	 000	 просмотров	 страниц.	
ежедневная	 посещаемость	 проекта	 составляет	
более	18	000	уникальных	пользователей.

www.proektant.org	–	форумы	для	проектировщиков	
Беларуси,	 России,	 Украины,	 Казахстана	 (14	
международных	форумов	по	разным	направлениям	
проектирования)

www.proektant.by	 –	 сайт	 проектировщиков	
Беларуси.

www.proektant.ru	 –	 сайт	 проектировщиков	
России.

www.proektant.kz	 –	 сайт	 проектировщиков	
Казахстана.

www.proektant.ua	 –	 сайт	 проектировщиков	
Украины.

«dESIgNER»	 is	 a	 leading	 international	 online	
resource	created	by	 the	designers	 to	 their	colleagues	
and	technical	specialists:	

Monthly	online	resource	“dESIgNER”	is	visited	by	
approximately	525	000	of	users	who	make	more	than	
840	000	page	 views.	daily	 attendance	of	 the	 project	
amounts	to	more	than	18,000	unique	users.	

www.proektant.org	 –	 forums	 for	 designers	 from	
Belarus,	Russia,	Ukraine,	kazakhstan	(14	international	
forums	in	different	areas	of	design)	

www.proektant.by	 –	 website	 of	 designers	 of	
Belarus.	

www.proektant.ru	–	website	of	designers	of	Russia.	
www.proektant.kz	 –	 website	 of	 designers	 of	

kazakhstan.	
www.proektant.ua	 –	 website	 of	 designers	 of	

Ukraine.	

EXhibitORs

deSigner

e-mail: marketing@proektant.by,
           marketing@proektant.ru, 
           marketing@proektant.kz, 
           marketing@proektant.ua, 
           biz@proektant.org
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Видається	з	1995	року.	Періодичність	4-и	рази	на	рік.	
Наклад	до	2000	екз.

Індекс	для	 передплати	 в	Україні	 через	дП	«ПРеСА»	
22859.	ISSN	2409-2924

Мова	українська,	англійська,	німецька,	російська	
цІЛьОВА	АУдиТОРІЯ	
Організації:	Профільні	міністерства	та	відомства,	жКг	

•	Служби	 з	 технічного	 обслуговування	 електроустановок	
та	 електрообладнання	 •	 Проектні	 інститути,	 будівельні	
та	 електромонтажні	 організації,	 конструкторські	 бюро	 •	
дистриб’ютори,	дилери,	представництва	електротехнічних	
компаній	•	енергетичні	підприємства:	ТеС,	Тец,	геС,	гАеС,	
АеС,	ВеС,	СеС,	Ое,	РеМ,	підстанції	•	експертизи,	служби	
технічного	нагляду,		стандартизації	та	метрології	•	Відділи	
закупівель	 та	 забезпечення,	 відділи	 комплектації	 •	 Вищі	
навчальні	заклади

Фізичні	 особи:	 •	Підприємці,	 керівники	міністерств	 та	
відомств,	 голови	 адміністрацій	 •	 Керівники	 промислових	
підприємств,	постачальників	та	споживачів	енергоресурсів	
•Керівники,	 менеджери	 всіх	 рівнів	 компаній	 виробників,	
постачальників	 електротехнічної	 продукції	 •	 Інженерно-
технічні	робітники	та	спеціалісти	енергетичних	підприємств	
•	 Проектувальники,	 монтажники,	 наладчики	 •	Майстри,	
бригадири,	працівники	електростанцій	та	мереж	•	головні	
енергетики	 компаній	 •	Фахівці	 енергетичних	 підрозділів	
промислових	підприємств

РУБРиКи	 ЗБІРНиКА:	 Новини	 та	 події	 •	 державна	
політика	 •	Виробники	України	 •	Нове	електрообладнання	
та	 технології	 •	 Впровадження	 розробок	 та	 технологій	 •	
Класична	 та	 альтернативна	 відновлювальна	 енергетика	
•	 Підстанції	 та	щитові	 •	 електричні	 мережі	 •	 Релейний	
захист	 •	 Блискавкозахист	 •	 Світлотехніка	 •	 Облік	
електроенергії	•	Автоматизація	технологічних	процесів	(АСУ)	
•	енергоефективність	та	енергозбереження	•	енергетична	
безпека	•	Аварії	та	безпека	на	виробництві	•	електробезпека	
електроустановок	будівель	та	споруд	•	економіка	•	Наука	
виробництву	•	Наукові	розробки	•	Нормативно-правова	база	
•	Запитання	-	Відповіді

УЧа�ниКи ФОрУМУ

ПрОМи�ЛО�а 
�Л�КтрО�н�рг�тиКа  
та �Л�КтрОт�ХніКа
НАУКОВО-ТехНІчНий.	
ВиРОБНичО-ПРАКТичНий.	
ІНФОРМАцІйНий	ЗБІРНиК

вул. Василя Яна 3/5 
м. Київ, 01033, Україна
ТОВ «ЕТІН»
Тел.:  38 044 2288268
http://www.promelektro.com.ua
promelektro.etin@gmail.com
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ПрУШинЬ�Кі
ТОВ

вул. Л. Руденко, 6-А, 
м. Київ, 02140, Україна
Тел.: 38 044 4927686
Факс: 38 044 4927688
e-mail: info@pruszynski.com.ua
www.pruszynski.com.ua

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.

EXhibitORs

��

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.

PRUszyNsKi
LLC

6-A, L.Rudenko Str.,
Kyiv, 02140, Ukraine
Phone: 38 044 4927686
Fax: 38 044 4927688
e-mail: info@pruszynski.com.ua
www.pruszynski.com.ua
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раДіМаК� УКраЇна
ТЗОВ

вул.Гната Юри, 16, кв.61, 
м.Київ, Київська обл., 03146, Україна
Тел.: 38 067 4608746,
 38 044 3232969
e-mail: retro.kiev@ukr.net
www.radimaxua.com

Виробниче	Підприємство	«РАдІМАКС»	постачає	
та	 збирає	 на	 замовлення	 чавунні	 дизайнерські	
радіатори.	Ми	 займаємось	 не	 лише	 продажем,	 а	
й	 	 виробництвом	 та	декоруванням:	ми	 створюємо	
шедеври	 в	 опалені.	 Ми	 професійно	 декоруємо	
наші	 радіатори,	 ми	 робимо	 для	 свого	 Замовника	
кінцевий	продукт,	який	не	просто	обігріває	простір,	а	
й	прикрашає	його.

Ми	обігріваємо	простір	з	любов’ю.

EXhibitORs

��

Production	Enterprise	 «RAdIMAX»	 provides	 and	
assembles	upon	 request	 exclusive	 iron	 radiators.	we	
not	only	sell,	we	also	produce	and	decorate:	we	create	
masterpieces	 for	 heating.	we	 perform	 professional	
decoration	of	our	radiators	and	create	for	our	Customers	
the	final	product	that	not	only	heats	the	space,	but	also	
decorates	it.

we	heat	with	love.

RADimAKs UKRAiNE
LLC

16, room 61, Gnata Yuri Str.,
03146, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 067 4608746,
 38 044 3232969
e-mail: retro.kiev@ukr.net
www.radimaxua.com
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р�нОМ�-Партн�р
ТЗОВ

вул. Довженка, 6, 
м. Львів, 79070, Україна
Тел.: 38 032 2212050
e-mail: viknova_lviv@renome.ua
www.viknova.com.ua

ТОВ	«РеНОМе-ПАРТНеР»	–	 одна	 з	 провідних	
виробників	металопластикових	конструкцій	з	ПВх	(ТМ	
«ВІКНОВА»)	в	Західній	Україні.	Від	моменту	випуску	
першого	вікна	і	до	сьогоднішнього	дня,	вся	продукція	
виготовляється	 виключно	 з	 німецького	 профілю	
REHAU	 та	фурнітури	wINkHAUS.	 	 Пріоритетом	
розвитку	 «РеНОМе-ПАРТНеР»	 є	 забезпечення	
найвищої	якості	виробів	та	стандартів	обслуговування	
клієнтів.

EXhibitORs

��

LLС	«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
LLC

6, Dovzhenko Str, 
Lviv, 79070,  Ukraine
Phone: 38 032 2212050
e-mail: viknova_lviv@renome.ua
www.viknova.com.ua
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р�ХаУ
ТЗОВ

вул. Машинобудівників, 1, 
смт. Чабани, Київська обл., 08162, 
Україна
Тел.: 0800308888
Тел./Факс: 38 044 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	численні	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

�0

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 Str., 
Chabany, 08162, Ukraine
Phone: 0800308888
Phone/Fax: 38 044 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua
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�и�т�Ми а�тОнОМнОЇ 
КанаЛізаЦіЇ
ТЗОВ

вул. Молоткова, 85, 
м. Черкаси, 1805, Україна
Тел.: 38 067 4724207
e-mail: office@zs6.com.ua
www.zs6.com.ua

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

EXhibitORs

��

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

SyStemS oF autonomouS 
SeWerage 
LLC

85, Molotkova Str.,
1805, Cherkassy, Ukraine
Phone: 38 067 4724207
e-mail: office@zs6.com.ua
www.zs6.com.ua
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Компанія	«Сімендз»		працює	на	ринку	10	років	та	
надає	послуги	у	наступних	галузях:

-	еко-утеплення	житлових	будинків,	котеджів,	дач	
та	промислових	приміщень;

-	 лінія	 для	 виготовлення	 еко-вати	 «ROdENt-
08»;

-	 виготовлення	обладнання	для	пневмозадувки	
утеплюючих	матеріалів	(«Тайфун»);

-	 реалізація	 екологічно	 чистих	 утеплюючих	
матеріалів	«ековата».

�іМ�нДз
ТЗОВ

вул.Патона, 22
м.Львів, Україна 
Тел./факс: 38 098 3933028
е-mail: z.v.zozulya@gmail.com
www.simendz.com/

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��
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�ЛОБОЖан�ЬКа 
БУДі��ЛЬна К�раМіКа
ПРАТ	З	ІНОЗеМНиМи	
ІНВеСТицІЯМи

вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: 38 044 3905420, 3905425
e-mail: salescenter@sbk.com.ua
www.sbk.com.ua

Приватне	 акціонерне	 товариство	 з	 іноземними	
інвестиціями	«Слобожанська	Будівельна	Кераміка»	
(СБК)	-	українська	компанія	з	іноземними	інвестиціями	
-	 є	 найбільшим	 виробником	 стінових	 керамічних	
матеріалів,	лідером	своєї	галузі.	Компанія	працює	на	
ринку	будівельної	кераміки	України	з	1997	року.

У	структуру	компанії	СБК	входять	підприємства	
з	 виробництва	 лицьової	 керамічної	 цегли	 «СБК-
Ромни»	 (м.	Ромни,	Сумська	 обл.),	Підприємства	 з	
виробництва	 керамічних	 блоків	 і	 рядового	 цегли	
«СБК-Озера»	 (с.	 Озера,	 Київська	 обл.),	 А	 також	
підприємство	 «СБК-Транс»	 (м.Київ).	центральний	
офіс	компанії	розташований	у	м.	Київ.

Сьогодні	компанія	СБК	займає	25%	українського	
ринку	 лицьової	 керамічної	 цегли	 та	 42%	 	 ринку	
великоформатного	 блоку	 України	 за	 обсягами	
продажів.

Продукція:
Лицювальні	матеріали:	лицьову	цеглу,	клінкерну	

цеглу,	фасонні	вироби,	цегла	ручного	формування
Стінові	 матеріали:	 Керамічний	 блок	 2NF,	

Великоформатні	блоки	(250,	380,	440)

EXhibitORs

��

Slobozhanska	Budivelna	keramika	Private	Joint	Stock	
Company	with	Foreign	Investments	is	Ukraine’s	largest	
facing	 ceramic	 bricks	 and	 clay	 blocks	manufacturer	
offering	 the	 complete	 production	 cycle	 including	 raw	
materials	extraction	and	distribution	of	finished	goods.	
SBk	PJSC	was	incorporated	in	1997.

the	 company	 are	 represented	 by	 two	modern	
factory	in	village	Ozera,	kyiv	region,	and	Romny,	Sumy	
region.	SBk	 is	 the	 leader	of	 the	 field	both	 in	ceramic	
brick	production	volume	and	sales	and	in	the	amount	of	
implemented	innovations.	the	central	office	of	Company	
is	located	in	kyiv.

today	the	volume	of	sales	of	Company	cover	25%	
of	ceramic	facing	bricks	market	and	42%	of	market	of	
clay	blocks	in	Ukraine.

Currently	SBk	offers	the	widest	product	range	on	the	
ukrainian	construction.

Facing	 bricks:	 smooth	 bricks,	 clinker,	 textured,	
engobed,	glazed	and	different	kinds	of	shaped	bricks;

wall	materials:	 the	 ceramic	 blocks	2NF	and	 large	
shapes	blocks	(250,	380,	440).

sLObOzhANs’KA bUDivEL’NA 
KERAmiKA
CJSC

2B, Mykilsko-Slobids’ka St., 
02002, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 3905420, 3905425
e-mail: salescenter@sbk.com.ua
www.sbk.com.ua
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�ЛУЖБа ПОр�тУнКУ Б�тОнУ 
ПЛю�
ТЗОВ

вул. Навроцького, 10-б, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: 38 032 2421545, 
 38 067 3517002, 3517022
Факс: 38 032 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua

ТзОВ	 «Служба	 порятунку	 бетону	 Плюс»	
представляє	сучасні	системи	гідроізоляції	«Пенетрон»		
збірних	 і	 монолітних	 бетонних	 і	 залізобетонних	
конструкцій	 марки	 не	 нижче	М100	 і	штукатурних	
шарів,	виконаних	з	цементно-піщаного	розчину	марки	
М150	і	вище.

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

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

Продаж,	виконання	робіт	та	надання	гарантій.

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

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

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

Sales	performance	and	guarantee.

ConCrete reSCue SerViCe 
pLuS
Ltd

10-b, Navroсkoho Str., 
79034, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2421545, 
 38 067 3517002, 3517022
Fax: 38 032 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua
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�М ЦитаД�ЛЬ
ТЗОВ

вул. Наукова 12/12, 
м. Львів, Україна
Тел.: 38 032 2451959, 
 38 067 1659926
e-mail: smcitadel@ukr.net
citadelbuddekor.com.ua

Компанія		«СМ	циТАдеЛь»		пропонує	широкий	
асортимент	матеріалів	для	будівельних,	ремонтних	та	
оздоблювальних	робіт	від	українських	та	закордонних	
виробників.		Основними	видами	діяльності	компанії	
є	гуртовий	та	дрібногуртовий	продаж.

На	сьогоднішній	день	 	фірма	«СМ	циТАдеЛь»		
є	 офіційним	 	 дистрибутором	 відомих	 українських	
та	 закордонних	фірм-виробників	 сухих	 сипучих	
сумішей,профілів,затирок,	лако-фарбових	матеріалів,	
г іпсокартонних	 систем	 та	 теплоізоляційних	
матеріалів,таких	як:	«AtLAS»,	«SINIAt»,	«BudMat»,	
«greinplast»,	 «SIkA»,	 «SILtEk»,	 «ТIkkURILA»,	
«tRIORA»,	«ISOROC»,	«еskaro»	та	інші.

EXhibitORs
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Company	 «SM	CItAdEL»	 offers	 a	 	 wide	 range	
of	materials	 for	 building,	 repair	 	 and	decoration	 from	
Ukrainian	and	foreign	producers.	the	company		primarily	
specializes	in	wholesale	and	small-scale	sale.

Nowadays	 company	 «SM	 	 CItAdEL»	 is	 the	
official	 distributor	 of	 	 famous	Ukrainian	 	 and	 	 foreing	
manufacturers	 of	 	 dry	 loose	mixtures,	 brush-profiles,	
paint	and	varnish	materials,dry	wall	systems	and	heat-
insulating	good	such	as	«AtLAS»,	«SINIAt»,	«BudMat»,	
greinplast,	 SIkA,	 SILtEk,	 tIkkURILA,	 tRIORA,	
ISOROC,	Eskaro	and	others.

Sm CitadeL
LLC

12/12, Naukova Str.,
Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2451959,
 38 067 1659926
e-mail: smcitadel@ukr.net
citadelbuddekor.com.ua
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�таЛа �н�ргі�
ТЗОВ

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

Реалізуємо	теплові	помпи	вітчизняних	та	іноземних	
виробників.

Є	офіційними	і	єдиними	представниками	в	Україні	
американських	теплових	помп	water	Furnace.

Проектуємо	та	встановлюємо	системи	опалення,	
кондиціонування	 та	 гарячого	 водопостачання	 на	
основі	теплових	помп	«під	ключ».

	 Володіємо	 власним	 буровим	 устаткуванням;	
Здійснюємо	усі	види	бурових	робіт

EXhibitORs

��

will	realize	the	thermal	pumps	of	home	and	foreign	
producers.

Are	official	and	only	representatives	in	Ukraine	of	the	
American	thermal	pumps	of	water	Furnace.

design	and	install	the	systems	of	heating,	conditioning	
and	hot	water	 supply	 on	 the	basis	 of	 thermal	 pumps	
«turn-key».

Own	an	own	boring	equipment;	Conduct	all	 types	
of	boring	works.

ConStant energy
Ltd

3, Doroshenka, Str., 
Zymna Voda, 81110, Lviv region, Ukraine
Phone: +380 32 2957700, 2957800, 
 +380 96 7775677,
 +380 32 290 2546
e-mail: stala-energia@ukr.net
www.stala-energia.com.ua
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давайте	за	газ	платити	по	мінімуму	та	отримувати	
комфорт	в	теплому	домі	по	максимуму.

Ми	пропонуємо	утеплене	облицювання	—	це	два	
шари	надійно	з’єднані	між	собою	в	одну	монолітну	
плиту,	яка	виконує	подвійну	функцію.	це	утеплення	
фасадів	житлових	та	нежитлових	будівель	і	споруд	
одночасно	 з	 декоративними	елементами.	Перший	
шар	—	теплоізоляція	(полістирол)	від	6см.

другий 	 шар 	 —	 захисно-декоративний ,	
виготовлений	 з	 високоякісного	 білого	 та	 сірого	
цементу,	завтовшки	15-20мм.	За	технологією	розчин	
проникає	 в	 полістирол	 і	 там	 засихає,	 цим	 самим	
забезпечуючи	високу	надійність	та	міцність	фасаду.

Підприємство	 пропонує	 продукцію	 10-ти	
варіантів	облицювання,	виготовлених	за	сучасними	
технологіями	 дозволяють	 здійснювати	 будь-які	
проетні	 рішення	 за	 допомогою	 вдало	 підібраних	
фактур	плит.	Ми	пропонуємо	комплексне	вирішення	
проблеми	утеплення.	Адже	обравши	дану	продукцію	
ви	не	лише	значно	зекономите	кошти	на	опалення,	ви	
отримуєте	ергономічний,	надійний	та	дизайнерський	
фасад	вашої	будівлі	з	найменшими	затратами	часу	
на	виконання	монтажних	робіт.

т�ПЛиЙ ДіМ-Л�
ТЗОВ

вул. Зелена,  269 А, 
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: 38 032 2901215, 
 38 067 6721070
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т�рМіт
ПП

вул. Щирецька, 7а , 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: 38 032 2474770,
 38 050 4304917
Факс: 38 032 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	інші).

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

��

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	 other).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
PE

7a,  Schirecka  Str., 
79071, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2474770, 
 38 050 4304917
Fax: 38 032 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua,  www.penetron.lviv.ua



��0 ���Львів•Галицькі Експозиції®•2018 Lvіv•Galician Exposition®•2018

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

т�ХнОБазаЛЬт-ін���т
ТЗОВ

вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, 
офіс 1105, м. Київ, 01010, Україна
Тел.:  38 044 2809361
Факс: 38 044 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	
арматуру.	

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

��
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 Str., 
office 1105, 01010, Kiyv, Ukraine
Phone: 38 044 2809361
Fax: 38 044 2806164
e-mail: sales@technobasalt.com
www.technobasalt.com
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ПП	 «ТехНО-СІМС»	 є	 офіційним	 представником	
компанії	«Hormann»	(Німеччина)	у	Львові	та	Львівській	
області.

«ТехНО-СІМС»	 	 працює	на	 українському	 ринку	 з	
2000	року	і	є	лідером	у	західному	регіоні	з	постачання	та	
встановлення	автоматичних	гаражних	та	промислових	
воріт,	різних	типів	в’їзних	воріт,	шлагбаумів.	

Наша	основна	 спеціалізація	 –	 надійні	 і	 практичні	
німецькі	 ворота	 та	 автоматика,	 ролети,	шлагбауми,	
маркізи	–	найширший	вибір	моделей.	

Ми	виконуємо	 типові	 завдання	 і	 втілюємо	 складні	
проекти	із	використанням	новітніх	технічних	рішень.

	 «ТехНО-СІМС»	 надає	 повний	 комплекс	 послуг	
від	 консультації	фахівця	 та	монтажу	до	 гарантійного	
і	 сервісного	обслуговування.	За	роки	роботи	 у	Львові	
та	Львівській	області	«ТехНО-СІМС»	зарекомендував	
себе	 як	 надійна	 організація,	що	 пропонує	 якість	 без	
компромісів.

Якість	 і	 оперативність	 –	 пріоритети,	 які	 належно	
оцінив	кожен,	хто	з	нами	працює.	

Наш	асортимент:
-	 гаражні	 та	 промислові	 ворота	фірми	«Hormann»	

(Німеччина)
-	Від’їзні	та	розпашні	брами	для	подвір’я
-	Автоматика	для	всіх	типів	воріт	«Nice»	(Італія)
-	двері	«Hormann»	(Німеччина)	металеві	вогнетривкі,	

протипожежні
-	Маркізи	 та	 захисні	 ролети	 для	 вікон	 	 «Аlutech»	

(Білорусія)
-	Шлагбауми	з	радіокеруванням	Nice	(Італія)
-	Відеодомофони
-	Стабілізатори	напруги	220-380V	«Volter»
-	Ковані	вироби	та	аксесуари	для	воріт
Наша	 команда	 професіоналів	 знайде	 для	 Вас		

рішення!
Завітайте	 в	 наш	 салон-магазин	 та	 переконайтесь	

самі!

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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т�ХнО-�іМ�
ПП

79015, м. Львів, вул. Героїв УПА 77 (кол. 
Тургенєва)
тел. (032) 294-85-58; (032) 245-25-05; 
(032) 245-25-88; (098) 100-33-88
tehnosims@gmail.com, office.sims@gmail.
com 
www.vorota.lviv.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 
ТЗОВ

вул. Ливарна, 2-б, 
м. Дніпро, 49044, Україна
Тел.: 38 067 6408844,
 38 050 4608844
Тел./Факс: 38 056 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.: 38 096 9602007
Тел./Факс: 38 03475 20387
e-mail: turivv@ukr.net
www.bud-turiv.if.ua
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Ф-т�Х
ТЗОВ

вул. Довбуша, 7, 
с. Новиця, Калуський р-н, 
Івано-Франківська обл., 77360, Україна
Тел.: 38 050 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua

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

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

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

З	нами	літо	триває	довше!

EXhibitORs

��

the	Company	«F-tECH»	is	the	leading	manufacturer	
pavilions	for	pools	.

Ltd	«F-tECH»	manufactures	pavilions	for	pools	to	
individual	order	parameters.

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

with	our	summer	lasts	longer!

f-tECh
LLC

7, Dovbusha St., 
Novytsia, Kalush district, 
Ivano-Frankivsk region, 77360, Ukraine
Phone: 38 050 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua
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УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

Ц�нтр-р��Ур�
ТЗОВ

вул. Конотопська, 4/70, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: 38 032 2399280
e-mail: crl@lviv.abbon.net
www.centr-resurs.com.ua

Компанія	«центр-Ресурс»	здійснює	проектування,	
будівництво,	реконструкцію,	реставрацію,	капітальний	
ремонт,	ліквідацію	аварійного	стану	житлових	будинків,	
громадських	 споруд,	 промислових	 підприємств,	
спецустанов.	Розробляє	дизайн-проекти	 інтер’єрів	
та	екстер’єрів,	ландшафтний	дизайн.

EXhibitORs

��

the	company	«Center-resourse»		provides	planning,	
building,	renovation,	extensive	repairs,	liquidation	of	the	
emergency	 state	 of	 dwelling-houses,	 public	 building,	
industrial	enterprises.	we	plan		design	projects	of	interior	
and	exterior,	and	we	also	create	landscaping	design.

Center reSourCe
LLC

4/70, Konotopska Str.,
79008, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2399280
e-mail: crl@lviv.abbon.net
www.centr-resurs.com.ua
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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	«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)
-	 журнал	«Ріа	Україна»	................ (м.Львів,	Україна	)

РЕКЛАМА НА РАДІО:
-	 Радіо	Люкс	
-	 Радіо	«Львівська	хвиля»
-	 Радіо	«еРА»
-	 Внутрішня	 мережа	 гіпермаркетів	 «епіцентр»,	 
	 4	магазини

ТЕЛЕВІзІЙНА РЕКЛАМА:
-	 «5-ий	канал»

«Укрхозімпекс»	пропонує	професійне	обладнання	
для	вирішення	проблем	робіт	на	висоті,	враховуючи	
специфіку	 кожного	 клієнта,	 з	 максимальним	
забезпеченням	безпеки	 та	 комфорту.	 	Сьогодні	 це	
обладнання	представлено	на	ринку	під	торгівельною	
маркою	«ПІОНеР».		

Наш	асортимент	 включає	 більше	 500	 виробів,	
охоплюючий:

-	риштування	будівельні	всіх	видів;
-	подмостки,	мобильні	вишки	(тури);	
-	всі	види	драбин,	стрем’янок;
-	підіймачі	вантажів:	лебідки,	будівельні	щоглові	

ліфи,	міні-крани	«Піонер»,	кран	у	вікно	та	інше;	
-	підіймачі	людей;	
-	опалубка	стінова	та	перекриття
а	також	великий	асортимент	супроводжувальних	

товарів:	хомути,	домкрати,	анкери,	сітка,	плівка,	труби	
для	 скидання	будівельного	 сміття,	 блоки,	 консолі,	
настили	і	т.п.

«Укрхозімпекс»	 пропонує	 послуги	 оренди,	
монтажу	і	обслуговування	обладнання.

Покоримо	висоти	разом!

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

УКрХОзіМП�К�
СП	УКРАїНСьКО-СЛОВАцьКе	 
У	ФОРМІ	ТЗОВ

вул.Анрі Барбюса, 40, к.8, 03150
м.Київ, Україна,
Тел.: 38 044 2229005 
 38 067 2365825
факс: 38 044 5291752
e-mail: Pioner,kyiv@gmail.com
www.pioner.ua
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р�КЛаМна КаМПані�

ПІДТРИМКА В МЕРЕЖІ INTERNET:
http://www.informdom.com/
www.archeton.com.ua
info-ua.com
https://ukraine.webprorab.com/
http://budjurnal.com.ua/
http://bsm.com.ua/
www.budexpert.ua
http://www.abud.lviv.ua/
http://derevoobrobnyk.com/
http://domovoy.biz/
http://budport.com.ua/
http://kapstroy.kiev.ua/
http://dom.ukrbio.com/ua/
http://stroiportal-dnepr.com/
http://aspp.com.ua/
http://www.biz-info.com.ua/
http://www.gorod.esco.agency/
https://mybud.com.ua/
http://www.budportal.com.ua/
http://budportal.lviv.ua/
http://profbuild.in.ua/ru/
http://www.stroymart.com.ua/	
www.west-info.com.ua
http://pau.com.ua/
https://zabudovnyk.com.ua/uk
http://auvlp.org.ua/
http://www.bau.ua/
http://www.truba.ua/
http://budrada.com/ru
http://ukrbuild.dp.ua/
https://www.woodbusinessportal.com
https://budprom.com/
http://zuap.org/
http://waternet.ua/
https://vertaki.com.ua/
http://budavnik.by/
http://expo.all.biz/ru
https://worldexpo.pro/country/ukraina
http://www.prostocomfort.com.ua/
http://avtorim.kiev.ua/
http://www.proektant.ua/
www.liftexpert.com.ua
http://pobudovano.com.ua/

р�КЛаМна КаМПані�

http://jaluzi-info.ua/
http://renewable.com.ua/
http://www.ecotown.com.ua/
http://elektrovesti.net/
http://www.e-help.com.ua/
http://promelektro.com.ua/
https://dom.ria.com/
http://infomisto.com/uk/
http://www.032.ua/
http://www.0342.ua/
http://board.kompass.ua/
https://afisha.vash.ua/
http://lviv.travel/
https://moemisto.ua/
http://dyvys.info
http://list.in.ua
http://lviv.carpediem.cd/
citycard.travel/
morepodiy.lviv.ua
http://www.citylife.net.ua/
http://biznes-pro.ua/
http://pbgazeta.com/
https://all.biz/
https://lemberg-news.info/

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

в	мережі	Іnternet
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�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 обласній раді
 Львівській міській раді 
	 Офіційному	Партнеру		Rehau
	 Спеціальному	Партнеру	�Л�КтрО
 Конфедерації будівельників України
 �сеукраїнській спілці виробників 
 будівельних матеріалів
 Львівській організації �пілки архітекторів 
 України
	 гО	«Ліга ділових кіл  
 паливно-енергетичного комплексу»
	 Вц	«Піівденний-�К�ПО»
	 ТзОВ	«галекспосервіс»
	 ТзОВ	«агентство �кономічної Безпеки 
 «�ФОрт»
	 ПрАТ	«�віт друку»
	 Фірмі	«Керамет»
та	учасникам	форуму	за	проведення	презентацій.

��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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